
I. ВЪВЕДЕНИЕ

ОСМИСЛЯНЕ НА ПРОБЛЕМА ПРИРОДА – ИКОНОМИКА – ОБЩЕСТВО

Нека бъдем реалисти – в нашето икономически ориентирано общество
призивът към добро екологично поведение, който забравя за баланса между
разходи и печалба и се надява само на сътрудничеството и морала, не звучи
убедително. Законът за избор на изгоден, при това най-изгоден начин на
поведение – икономическият закон – в този свят не може да бъде пренебрегнат
безнаказано. Но макар и основен, икономическият закон не е единствен
принцип в социалното измерение. Още повече, какво е печалба, а какво разход
при хората е въпрос на светоглед. За да оцелее в природата, разумното
общество на хората следва да уравновеси икономическия принцип с помощта
на културните значения.

Ще докажем, че това е възможно. Социалният ни живот има няколко
измерения, без които не би могъл да протича нормално, сред тях икономиката
заема централно място. Икономика наричаме както принципът на субективно
изгодното поведение (понякога също и принципът на ефективността), така и
социалната наука, която изучава производството и разпределението на благата
в обществото1. Създаването и разпространението на благата сред хората е
процес, който според мен се подчинява на пет принципа; казано по друг начин
– различавам пет измерения на човешкото битие:

 Природа, или биологична, химична и физична необходимост.
 Икономика: водещото правило в материалния свят. В обществото на

хората икономиката вече зависи от преобладаващия начин на мислене.
 Социалност, отразява взаимоотношенията между индивиди и групи

(най-общо: сътрудничество и доминиране), тя определя ежедневието на човека
– жизнено пространство, начин на хранене, характер на труда, домакинство,
бит и стил.

 Култура – на нея принадлежи осъзнаването на понятието свобода.
Свободата е универсална психофизиологична потребност; осъзната тя
позволява на човека да се отдели от предписанията на социалното и го
стимулира към творчество (на културни ценности). В обществото се
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обособяват две големи кохерентни групи: производители и потребители на
културни ценности. Размяната между тях ще наричаме медиа.

 Трансцендентност: един от възможните термини, непълно описващи
духовната реалност.

Проблемът, който изследвам в системата на тези пет приоритета, е
медиален: посредством свойствените им ценности и институции
обществените формации на хората унищожават природата на Земята.
Природа за нас е всичко от живия и неживия свят, което поддържа с енергия
системата на живота.

За унищожаването на природата заради необузданата икономическа
експанзия знаем наистина отдавна, затова няма да се спирам обстойно на
въпроси като свръхнаселение, свръхконсумация и оскъдност на природните
ресурси. Човешкият вид е извоювал безпрецедентно доминантно положение2 в
биосферата на Земята и я преобразува, като не само прогресивно изчерпва
природните ресурси за своите широки икономически цели, но и сякаш
целенасочено премахва нещата, от които не извлича пряка печалба. В тази
книга фокусът на търсенията ще се насочи към социокултурния аспект на
икономическото заробване на природата – на първо място ще разсъждаваме
върху значението на думите „свойствени на човека и човешките групи
институции и ценности” и ще търсим техните проекции върху състоянието и
бъдещето на природната ни среда.

До деградация на естествената среда води не друго, а начинът, по който
хората обитават тази среда. Хората са биологични същества, които така или
иначе се нуждаят от енергия и жизнено пространство – и са ги набавяли в
продължение на хилядолетия. Някои типове обитаване вписват човешката
общност в природата и не водят до груби екологични промени. Според
модерното мислене, респектираният от силите на природата живот е
примитивен. Прогресивен бил експлоатиращият, извличащ преимущества
подход. И наистина, само черпейки от силите на природата можехме да
достигнем до жизнените улеснения, които ни даде икономическият растеж.
Само че оскъдността на ресурсите, породена от простия факт, че планетата
Земя е заобиколена от космически вакуум, а ние ставаме все повече и все по-
гладни, прави належащо откриването на нов тип обитаване. За да оцелеем
като вид е нужно да възприемем нови ценности, според които примитивен е
експлоататорският подход към природата.
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Съвременният просветен човек не е стадно или етническо животно, той е
личност. Съответно отговорността за конкретно негативно екологично
действие е персонална: на даден индивид или икономически агент (завод,
корпорация, ведомство, правителство). Психологията на индивидуалността
обяснява феномена екологичен нихилизъм, тя разкрива и перспективите пред
екологичното просвещение. Но масовият, ако щете стаден ефект не се е
загубил по трасето на човешката еволюция. Човекът отразява обществената и
географската система, която го е породила; в този смисъл той не е човек сам
по себе си и разрушава природата не за своя сметка, а като представител на
своята група, научила или принудила го на специфично поведение.

Изглежда това е есенциално откритие в научното търсене: превърнато в
метод на културната екология от антрополога Джилиън Стюърт, независимо
преоткрито от етнолога Лев Гумильов. И вече научният и практическият
проблем не е защо Джон Смит изсича дъждовните гори на Амазония или търси
недвижими имоти в регионите на България и с парите си възбужда алчността
на строители, посредници и администрация (говоря за възмутителната
практика на инвестиционно строителство в зони с уникално биоразнообразие),
а дали и как конкретна човешка формация, развивайки се според
формулираните пет принципни приоритета, може да обитава природната си
среда, без да я унищожи – и така и себе си.

Все пак да не забравяме, че прехвърлянето на отговорността върху някой
друг, върху абстракцията “общество” или администрацията на държавата, е
истинското екологично предизвикателство пред съвременния градски човек.

Вярвам, че оскъдността и поражданата от нея алчност не са всичко, което
може да се каже за икономическите отношения на хората към природата.
Както личи от  латинското наименование на вида ни, в хората има още нещо:
освен че сме екологични хищници, също така сме и разумни същества,
консенсус между които по принцип би могъл да наложи правила на поведение,
които ще повишат изгледите да продължим да съществуваме на тази планета в
сегашната високоорганизирана обществена структура. Засега най-пълно тази
перспектива се изразява от концепцията за Устойчиво Развитие, предлагаща
визия за коадаптивно развитие на общество, икономика и природа.

В действителност е трудно да не се забележи несъвместимостта на сега
преобладаващата форма на организация на обществата с устойчивостта на
природната система. На глобалните политически срещи по проблемите на
Земята през последните години се декларираше ангажимент за природопазене,
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който националните правителства и стопанските организации трябваше да
реализират. На практика се оказа, че водещите политици са движени от
различни ценности когато говорят и когато вземат решения. Като махнем
красивите думи, които не им струват нищо, политиците изглеждат повече
разтревожени дали страните им няма да понесат някакви скрити разходи,
отколкото за опазването на природата. Вследствие на това масата от
населението продължава да проектира екологичната отговорност извън
ежедневните си приоритети.

Днес стоим пред най-голямото предизвикателство в културната еволюция
на човечеството: да уравновесим в глобален мащаб противоположните
интереси запазване на биологичното разнообразие, постигане на справедливо
социално развитие и поддържане на добро качество на живота. Аз съм
независим автор, а не политик: старая се да избягвам гръмките думи, но
твърдя, че от това зависи бъдещето на нашата цивилизация. И виждам
закономерност в това, че сблъсъкът между претенциите, произтичащи от
стихийното обществено поведение на човешкия вид и потенциала на
природата на Земята ескалира приблизително във времето, когато този сблъсък
можеше да бъде наблюдаван, оценяван и осмислян. През последните
десетилетия се формира обществено движение за ново отношение към
природата, за каквото човечеството сякаш се е подготвяло ментално в цялото
си досегашно институционално развитие.

Живеем в ново общество, коренно различно от индустриалното. След
1900-те, а още повече след 1950-те години се случват такива базирани на
технологични и философски открития събития, които невероятно разшириха
кръгозора на възможното. За да се поддържат постиженията на познанието
стана необходимо да се реформират икономическата (произвеждаща) и
традиционна житейска (битово-социална) система в обществото. Новото не се
даде лесно. Няколко противоположни политически и философски системи се
бореха за умовете и жизнената сила на хората.

Когато бе постигната двуполюсна политическа стабилност, макар с
цената на жестоки конфликти между полюсите, изведнъж се разбра, че
надпреварата в производството и въоръжаването е породила сериозна криза в
природната среда. Нарушили сме природното равновесие на Земята; това
стана ясно през 1970-те години от увреждането на озоновия слой в
атмосферата и от наблюдаваното постоянно повишаване на средните
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температури на повърхността на планетата – някои го наричат глобално
затопляне3 и вярват, че е причинено от т.нар. парников ефект.

Дискусиите за промените в климата са разгорещени, но според мен
дългосрочно предвиждане поведението на толкова сложна система като
климата на планетата е много трудно и засега се гради само на хипотези. Така
или иначе, опасенията за глобална екологична катастрофа, предизвикана от
дейността на хората, са основателни. Според оценки на климатолози от март
2009 г. ситуацията се развива по-лошо от прогнозите, направени през 2007 г.
от IPCC, панела по климата към ООН. До 2100 г. нивото на Световния океан
може да се повиши с един метър, което пряко ще засегне 600 милиона души, а
75% от дъждовните гори на Амазония могат да изчезнат заради по-високите
температури: Социалният принцип (на самосъхранението) вече предполага
мащабно опазване на околната среда.

Социалният принцип налага промени в икономическото изпълнение, тъй
като икономическият растеж, ограничен само от циклите на пазара, заплашва
природния скелет на обществото. Но в практиката на сегашната обществена
система икономическият принцип е на по-базово от социалното ниво: той
забавя съвкупността от мероприятия, насочени към опазване на
геобиосферата, докато логиката на печалбата не се произнесе в полза на
“екологията”. Икономическият елемент в човешката натура (човешка натура =
потенциал на индивида) има сила. Ако приходите превишават разходите, и
само тогава, ще бъде взето решение и предприето действие. Това действие
трябва да донесе възможно по-голяма печалба.

Историческата наука ни показва, че миналото на човечеството е застлано
с цивилизации, които не са успели да разрешат проблема с икономическата
свръх-функция на обществото (координацията между второто и третото ниво)
и са загинали4.

Трансформацията на двехилядния праг доведе до това, че най-сетне се
осъзнава свободата на обществото от икономиката (посредством културата).
Започват приоритетно да се изследват, включително исторически, културните
институции на икономиката. Търговията, предприемачеството, кредитирането
и инвестирането се проявяват като социални институции, върху които
легитимните структури на обществената власт могат да въздействат.

Как и дали държавата следва да се намеси в решаването на нашия
проблем все още е отворен въпрос. Без победител остана спорът между
големите икономисти на XX век Джон Кейнс и Фридрих Хайек: първият разви
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идеологията на държавния капитализъм, за която се твърди, че е извела
икономиката на САЩ от Голямата депресия; вторият убедително доказа
необходимостта от поддържане на дистанция между държава и спонтанен ред.
Тази дилема е централна за изследването, но ще се опитам да мина по третия
път: виждаме, че без силна обществена регулация кризата на природната среда
се задълбочава. Заедно с това, ефективното управление се основава на
посветени и силни личности, които най-често странят от държавни постове.

Опитах се най-бегло да скицирам смисловото поле на проблема,
разположил в една плоскост категориите природа, икономика, общество и
култура (Материя: Енергия: Информация). В тази изключително актуална,
много голяма и очакваща научно търсене проблемна област обръщам на
следващите страници специално внимание на един системен сегмент, който
може да се опише като (природа: пазар: култура). Тоест заедно с читателя ще
направим две инверсии: едната низходяща – ще разгледаме пазара като
елемент на икономическия свят, регулиран от социални и културни
институции. Другата инверсия е възходяща: ще си представим Общество,
чието качество е човешката Култура. Ще докажем, включително исторически,
вредното въздействие от пазарната институция върху околната среда и ще
потърсим възможност за корекция или подобряване посредством социо-
политическо влияние, което ще насърчи развитието на екологичната
икономика – економиката.

С лек намек за книгата на Макс Вебер Протестантската етика и духът
на капитализма приемам, че маркетингът е съвременното проявление на духа
на капитала. Ще нарека функционирането на системата (природа: пазар:
култура) екологичен маркетинг. Екологичен маркетинг е: 1) Култура на
природопазене в пазарната дейност, разпределителната част в економиката; 2)
Пазарна ориентация, свързана с предлагане на продукти, сочещи връзка с
(опазването на) природата и обещаваща печалба поради съвременния
обществен фокус към опазването на околната среда.

В първия случай водещ елемент е устойчивост, във втория – пазарната
печалба. Днес вторият подход определя масовия дискурс5: през 2007 г.
глобалният пазар на еко-индустриите възлиза на над EUR 600 милиарда6. Но
дори да беше 1900 милиарда, предвид природната криза не може да се остави
на пазарната ориентация да задава общественото поведение спрямо
екологичния проблем: парите не могат да се ядат или пият. В концептуалния
апарат на пазара водещата цел е печалба, не самосъхранение. Впрочем пазарът



Осъзнаване на проблема... 7

като обществена подсистема подлежи на управление чрез задействане на
културни механизми, в дългосрочен план. Във връзка със социалното
управление, да не забравяме за пречупването между света на идеите и
реалността:

Фиг. 1 Пречупване на идеята в реалността посредством действието

И така, стоим пред проблем, който е много комплексен: исторически
процес, действие на обществени институции и претенции към ресурсите в
новата епоха, които изискват преразглеждане на едно много дълбоко равнище
на възгледите ни за печалба и разходи и характера на баланса между тях. Нека
първо разгледаме проблема през призмата на различните измерения на
човешкото битие. След това ще поясня генералните методи, които според мен
са подходящите за изследване на комплексния проблем.

Най-важното измерение на проблема възниква на равнището на
геобиосферата, „космическия остров Земя“. Земята представлява дълбоко
взаимосвързана, продължително коеволюирала система от устойчиви
формации: световен океан, суша, въздушна обвивка, почва и живот.
Енергетичният потенциал на планетата включва и синергия: добавената
стойност от съвместното съществуване. Възможно е в системата на живота на
планетата да действат механизми, за които науката още няма представа,
подобни например на научната фантастика Соларис на философа Станислав
Лем. Твърди се, че между компонентите на геобиосферата съществува
кибернетична обратна връзка: все повече привърженици придобива „теорията
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за Гея“, която разглежда живота на нашата планета като саморегулиращо
се цяло7.

С историческата поява на още една планетарна сфера: антропосферата
(човешкото общество и неговите артефакти), Земята търпи силни негативни
изменения, породени главно от икономическата дейност на хората – сред тях
загубата на разнообразие не бива да се подценява. Човешките артефакти
излизат от естествения кръговрат на енергията, като казано най-общо
нарушават баланса. До седемдесетте години на миналия век замърсяването
изглеждаше основния антропогенен проблем в биосферата: то води до
естетическа – от човешка гледна точка – деградация на природната среда. През
XXI век ситуацията е друга. Разрастването на антропосферата се доближава
или вече е излязло от природните прагове на толерантност: планетата има
носещ капацитет8 спрямо демографското налягане.

Средата, в която се разпределят артефактите и се осъществява човешкото
свойство (инстинкт или придобит навик) за размяна, е пазарът. Вместо да
улеснява хората да получават каквото желаят чрез размяна, пазарът вече
изпълнява друга, по-широка функция: пазарът определя производството, т.е.
до голяма степен и енергията, която човешкото общество изразходва. Тук
толкова.

За да изясним проблемната област на икономиката, трябва първо да се
договорим за това какво ще разбираме под икономика. Човешката икономика
има две измерения: психологическо и материално-веществено, или А) решение
за действие въз основа очакван баланс между печалба и разходи; Б)
производство и развитие на блага.

Икономиката (А) започва да оценява печалбата, която носи ненамесата в
природата и икономическата експанзия вече не изглежда единствената
разумна стратегия на икономическия агент. Устойчивото развитие на
икономиката (Б) предполага съхраняване на локалните екосистеми, защото те
са нужни за гарантиране на стабилен ръст на макроикономическите
показатели. Тази концепция държи контрол върху демографския супер-
фактор и се стреми да съхрани културните ценности и  да създаде условия за
производството на нови. Въпреки че на културните фактори също се обръща
внимание, сърцевина на идеята за устойчиво развитие е енергоспестяващата
икономика, защото оскъдността и изчерпаемия характер на енергийните
ресурси днес се оценява като водещия глобален екологичен проблем на
икономиката.
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Икономиката (А), ако сега я разберем като променлива система от
ментални навици, ще ни разкрие и друга гледна точка: икономическите модели
са жизнени на даден етап от развитието. Нови потребности на обществото
пораждат необходимост от промяна на ригидните икономически механизми;
сега на прицел са индустриално-капиталистическите принципи на
производство и консумация. Специално по отношение на България,
приложеният след 1989 г. стихиен капитализъм вече търси своята корекция в
икономика за хората, стопанство на свободни личности. Но да не се
заблуждаваме: саможертвата през Възраждането и самоограничаването през
Милениума са еднакво осмивани от охолно-доволните – тези, които знаят как
да се възползват от икономическия принцип независимо от политическия
строй.

Опитът и изследванията ми показват, че опазването на природната среда е
свръх-икономическа идея. Днес екологичният маркетинг най-често и с вреден
дефект се разбира като възможност за печалба от природата, като дава на
онези споменати по-горе хора – разхитители на собственото и чуждо
благосъстояние и нищо повече – добри възможности да напреднат.

Горните думи на някого могат да звучат радикално, тогава нека читателят
отново разгледа схемата по-горе. Това, което въздейства на социалното
развитие е не толкова идеологията, колкото прилагането на идеята. Идеите са
тези, които осветляват човешките мисли, но те са като бледи призраци, ако го
няма действието – „последната реалност“ на социалния принцип. Социалният
принцип означава общуването между хората и факта, че само общувайки се
формира човешката личност. Това еднозначно се потвърждава от механизма
на обучението, с най-показателен пример обучението на детето на човешки
език.

Ето някои икономически характеристики на човешкия социален процес:
цивилизации възникват там, където нарасналата плътност на населението
усложнява обществената структура, което от своя страна позволява
интензификация на труда; започват да се диференцират занятия. В
пространствено отношение обществата са разделени на централни и
периферни зони, като центровете са йерархично свързани или
противопоставени. Цивилизационните центрове се възползват от ресурсите на
перифериите, което оправдават с противоположен поток от универсални
ценности. По принцип, общите ценности помагат за избягването на редица
транзакционни разходи.
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Сдружаването между хората, или социалният ефект, не трябва да се
приема за връх на биоматериалната еволюция, както мислят например
марксистите. Културата, човешко качество, е по-извисеният, тънкият момент.
Институциите, които определят действието на човека и групите хора тук са
предмет на специален анализ. Обществото би сътрудничило за опазване на
околната среда, но само ако бъде научено.

Четвъртият приоритет ще нарека „принцип на културното развитие“.
Всеки път, когато човекът прилага творчески уменията си, надхвърля ги и
черпи от личностния си потенциал се осъществява творчески културен акт.
Културният процес се стреми към неизвестното. Медиата между действия и
смисъл на тези действия е култура. Науките са част от човешката култура.
Култура не е едно и също с културността – тук повтарям Норберт Елиас9 и
така в нашия предмет комплексът утвърдени навици (на хранене) е културност
съобразно епохата.

Според нашата епоха да бъдеш “екологичен” е културност. Охолно-
доволните са склонни да купуват и по-скъпи продукти, които носят белезите
на “екологичното”. С това те смятат, че изпълняват задължение към себе си и
като добри граждани. В техните очи да се направи нещо повече е екологичен
екстремизъм, който трябва да се порицае. Наистина, Устойчивото Развитие
също търси компромиса.

Културните институции на пазара, най-общо, са взаимна изгода, кредит
на доверие, продължително сътрудничество, спазване на закона при
конкуренция. В системата (производители, посредници, потребители),
днешната икономика е запазила водеща роля за посредниците. Но
производителите са тези, които следва да определят културните критерии и да
задават естетическите стандарти. Ако потребителите искат нещо повече, те
трябва да преминат консуматорската психическа бариера и сами да станат
творци на ценности. В културното общество функциите на маркетинга се
преобръщат – от потребителска угода той трябва да изрази просветителската
нагласа на производителя (на ценности).

Петият, космическият принцип, като тук не придавам на числата някакво
специално значение, е подробно разискван например от Росинка Данкова в
труда й Философия на културата: Първооснови на културното битие (2001),
която се отблъсква нагоре от голямата идея на Владимир Вернадский за
ноосфера. Джон Галбрайт би се пошегувал, че склонността на учените да
вярват как една благородна идея може да промени света е достойна за
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възхищение. Само че нещата са сериозни, тъй като за да се постигне заветното
устойчиво развитие трябва да се прилагат редица принципи, които противоре-
чат на течението на егоизма и хедонизма. Някой трябва да повярва в тези
задържащи експанзията принципи и да научи другите хора на тях. Няма твърде
много социални и професионални групи, които биха могли да сторят това:
анархисти или политици, военни или банкери? По всичко личи, че учените ще
бъдат оценявани също и според техните вяра и морал.

Какво е взаимоотношението между сферата на разума, ноосферата, и
разсъдъка на отделния човек? Ще се опитам да дам отговор на този въпрос до
края на изследването. Тук в началото ще изтъкна, че правя ясно разграничение
между мислене и съобразяване. Съобразява икономическият принцип (на
изгодата) – игра между двама; мисли система от най-малко трима.

Руските специалисти през 2006 г. пресметнаха, че при сегашното
потребление разполагаме с резерви от природен газ за следващите 80 до 100
години. Вълнуващо е да мислим, че приблизително толкова време имаме да
навлезем сериозно в Космоса – ако искаме да съхраним цивилизования си бит
с досегашния икономически модел. Решение, което ми е по-близко, е да се
променим: първо съзнанието, след това и бита си. Биолози сочат, че
биологичният вид е неизчерпаем кладенец – колкото повече научаваш за него,
толкова по-широко поле на приложение може да има той. Възможно е
безвъзвратно да сме изтребили не един биологичен вид, който можеше да
реши здравословните или продоволствените проблеми на човечеството.

Задачата, която виждам пред себе си, е да осигуря свободно преминаване
през концепции и науки в търсене на приложения за решаване на този
медиален проблем. Ще се опитам да обособя звеното, което убягваше на
икономическата философия; фигуративно – да обясня пречупването на идеята
за природопазене в материята на икономическия свят.

Не е далеч от ума, че доброто икономическо изследване трябва да носи
най-малко следните три характерни черти: да започва с проявленията на
действителността, а не с обяснителна теория; да бъде историческо – да разбира
икономическите явления като плод на институции, които ставайки
необходими са възниквали, ставайки изгодни са се закрепвали и ставайки
ненужни са отмирали; и да има в себе си тълкувателно качество – дълбочина и
творчески дух10.
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Методите, посредством които осъществих този труд, сигурно ще
интересуват изследователи и критици. Това са статистическия, качествения
и ценностния метод.

Статистическият метод дава възможност да се направи „моментна
снимка“ на едно епохално развитие, както и да се очертаят дългосрочни
тенденции въз основа на серия от данни. За социалната статистика нито
времето, нито мястото на явленията е случайно. Тя ще ни каже например, че
със затварянето на оловно-цинковите мини в Източните Родопи  в периода
1991 – 1995 г. нивото на олово в кръвта на жителите на  град Кърджали се е
понижило с 31%11: слабото икономическо изпълнение в определени случаи
води до повишаване качеството на живота. Чрез статистически извадкови
методи се установява, че всяка година от лицето на Земята изчезват 140,000
биологични вида, а според Международния съюз за защита на природата IUCN
статут на застрашени имат 40% от биологичните  видове (по данни на
Wikipedia). Статистически е установено, че вече над четвърт век хората
консумират повече от възстановителните способности на планетата12. Всяка
година се изсичат 6 млн. хектара девствени гори; около 90% от запасите на
големи хищни риби са унищожени от свръх-риболов. Към ноември 2007 г.
концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата е около 384 части на
милион обем, през 1832 г. 284 части.

Отразявайки реалността, ученият регистрира събития и процеси, които
незабавно започват да търсят своето обяснение. В социалните науки самият
статистически метод предполага качествен метод: „поглед отгоре“, или визия
според епистемологичните търсения на Йозеф Шумпетер. Статистически е
онзи компонент на изследването, с който Зомбарт в книгата Стопанският
живот и евреите доказва чрез релевантни и подходящо групирани
доказателства преместването на „центъра на тежестта“ на социално-
икономическата дейност от католическото Средиземноморие (Италия,
Испания и Южна Франция) към Северна Европа – Британия, Холандия,
Швеция, отвъдморските колонии в Северна Америка. Генетическо, от
обратната страна, е онова измерение на социалното изследване, което
постулира, че има такова нещо като географски център на тежестта на
човешката активност.

В крайна сметка, отчасти знаем, а отчасти предполагаме. Един компонент
от познанието се проявява при качествена трансформация на добитите
статистически данни. По статистически път ще достигнем до количествени
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зависимости, но за тяхното съотнасяне е необходим другият, творческият
подход. Когато ученият конструира обяснителен модел, интуитивното
познание е негов незаменим помощник, така че емпиризмът няма правото да
се нарича върховен научен идеал. Генетическото измерение на социално-
научното познание се състои в търсене на вътрешни, скрити същности и това
предопределя важността на мисловната свобода за науката.

Икономиката като наука днес робува на количеството на парите и на
разкриващата само едната страна на монетата “икономика на равновесието“.
Хуморът, дизайнът, демонстрацията на умения и превъзходство, които като
митични образи дирижират всекидневното човешко поведение, са оставени на
надничащи отвън навътре в икономиката учени и научни парадигми. Най-
новите постижения на науките за човека се отразяват в невъзмутимото
спокойствие на икономическото огледало. Но това не е свръхестествена
предопределеност и съответно може да се промени.

Руският учен Сергей Розанов в труда си Обща екология в частта,
посветена на социалния аспект на екологията, обръща особено внимание на
двете измерения на съвременната наука: дълбока специализация и
генерализъм. „Генерализъм“ Розанов нарича онази настройка на учения да
работи на границата между отделните научни дисциплини, като борави с
големи и абстрактни категории и обобщава постиженията на научните
подобласти в тенденция, конструирана от неговия мисловен апарат. „Склад
ученого“ е удачна фраза от руския език, която отразява качеството, характера,
интересите и житейския път на личността на учения. В този смисъл дали
ученият ще стане генералист или специалист е въпрос не толкова на личен
избор, колкото на време, случай и мисловен потенциал.

Институционалната школа в икономиката, към която причислявам
научния си подход, по естествен път предполага холизъм. Но друго е
решаващо за широкия размах в това изследване: проблемът на екологичната
икономика.

Екологията като интердисциплинарна научна област13 както никоя друга
научна дисциплина се нуждае от учени – генералисти14. Екологията е
проблемно ориентирана наука, според определението за проблем на Карл
Попър. Проблемът на човешката екология е взаимодействието на човешкото
общество със системите на живота. Природната среда до голяма степен
определя реализирането на човешкия потенциал, в същото време човешките
цивилизации вече са истински геологичен фактор. Тези процеси се проявяват в
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толкова разнообразни форми, че за да им даде достоверно тълкуване, ученият
действително трябва да бъде генералист. Но без специалисти генералистът е
като с вързани ръце: специалистът осигурява материала, на която основа се
градят генералните теории.

Не съм сигурен доколко въпросното деление отразява настоящите и още
повече бъдещите тенденции. По-скоро проблемната ориентация изисква от
социалния учен да бъде едновременно генералист и специалист.
Специализацията в проблем, а не в научна област дава неподозираната
възможност, изтъква Вернадский в забележителния си труд Научната мисъл
като планетно явление (1938), проблемът да се види от възможно най-много
(специфични) гледни точки и с най-голямата дълбочина – тоест генерално.
Така ученият, ако притежава качествата и нужната енергия, съставя своя
собствена изследователска програма за решаване на проблема. Но щом тръгне
по този път, задачата на учения става едва ли не негова Голгота: той
едновременно трябва да отговори на нуждите на социалното тяло и
безрезервно да следва знанието, което е „като вятъра, който не знаем откъде
идва и накъде отива“.

С тези думи можем да преминем към изясняване на третия метод, методът
на целокупността. Основанието му е следното: съвременната наука е
ценностно обвързана. В днешния свят свободата от ценност в науката е
ирелевантна концепция.

Нека в това не бъда разбиран като опонент на Макс Вебер, което най-
малкото би било смешно. Ще си позволя да знам за последните страници от
студията на Вебер Науката като призвание (Wissenschaft als Beruf)15, в която
ученият цитира месианските глоси на пророк Исайя. Ценностите трябва да
бъдат популяризирани от някого и това е не друг, а ученият. Ценностите в
обществото стават наистина ценни, когато се приемат от мнозинството. Това
приемане не става автоматично, а е процес на преодоляване на съпротиви.
Някой трябва да започне, друг да продължи, трети ще реализира пълнотата.
Ученият не е в края, а в средата на тези процеси. Голямо щастие е да
наблюдаваме в нашата епоха формирането на една нова ценностна система –
тази на природопазенето. Именно в тази насока развивам ценностния, или
целокупния научен метод.

Логиката на научния процес, изразена с най-малко думи, на този етап
виждам като мотивирана смяна на съмнение с предположение със знание и
вяра. Вярата е вътрешна убеденост за неща, които не могат да се видят; вяра
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ще наречем научната революция на Коперник, след него на Кеплер и Галилей,
основана на качествена промяна в знанието. Като вяра можем да оценим и
гениалните прозрения на Вернадский за новата роля на човека и науката.
Знание, от своя страна, е процесът на превръщане на предположението в
убеденост, посредством обективен критерий (опит или авторитет) или чрез
прибягване до вроденото знание.

Науката, в строгия смисъл на тази дума, се прави не от апарати и
университети, а от мислещи умове. От индивидуална гледна точка научното
изследване се проявява като пътуване. Като път може да се разгледа и
развитието на научните концепции и отделните науки през годините и
епохите.

Фиг. 2  Научни постижения

Ценностният подход настоява, че нашите занимания за придобиване на
по-високо познание не могат да са безпрактични. При формулирания по-горе
проблем в отношението човек – природа това става още по-ясно. Нужно е не
само знание, че има проблем, не само предположение какъв е проблемът, но и
предложение как да решим проблема (моля взискателния читател да ми прости
слабостта към играта с думи).
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Иначе, дори да придобием качествения етап в познанието, който е
обсадената крепост на традиционната доктрина, това няма да донесе полза на
никого, дори на нас. Вътрешното задоволство поради превъзходството, което
знанието дава, не само будистите ще изтълкуват като грях. Целокупният метод
културологът Едгар Морен нарече лично-въвлечен метод. За да поясни своя
предмет – тенденциите и вълните на съвремието, или „духът на времето“, той
се потапя в материята, която изследва и става част от този модерен свят с
всички негови системи за забавления и (псевдо)ценности. Подобно нещо правя
и тук: за да изясня как природата, пазарът и културата си взаимодействат и
какъв е потенциалът на новата економика да стане посредник в тази игра
между трима, заемам ангажирана позиция за опазване на околната среда. За
мен това е естественият, научен метод.



II. ТОТАЛНАТА ИКОНОМИКА НА ГОСТИ В

ПРИРОДАТА

ИКОНОМИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА

Съобразно дефинирания проблем, научното ни търсене ще се насочи към
системата природа – култура: пазар – природа (виж фигура 3). Към тази
материя подхождам на първо място като икономист. Икономическият
принцип изпъква като централен, културата ни помага да разберем за какво
всъщност иде реч, а природата ни обгръща и е в самите нас. Подобни елементи
и толкова голяма мисловна схема предполагат мислене, което не спира на
детайлите, или напротив – в изучаването на дадено събитие или явление
обръща фокуса към най-големи подробности, така че да добие цялостно
знание, пък било то за отделно приложение.

Икономистите все още само отчасти са наясно с това, което изследват.
Нашият Мойсей, Адам Смит, избягва категориите: той описва с “нормалното”
и “естествения ход на нещата” реалния икономически обществен процес в
своята епоха. Стъпвайки върху абстрактните категории на Дейвид Рикардо,
Карл Маркс е този, който даде на икономическата наука модерна методология,
намирайки място за икономическия живот в сблъсъка на движещите
човешката история сили. Трудът, обществено необходим и производителен,
безличен и среден, е това, което определя стойността – настоява Маркс.
Икономическият живот представлява производство и присвояване на стойност,
тоест мъчителен труд. При Маркс размяната остава странична категория16,
върху нея обаче, в етнографските и социологическите й измерения, разсъждава
Фридрих Енгелс.

Човечеството – това е ядрото на икономикса според Алфред Маршал.
Популярен повече с пресичащите се криви на търсене и предлагане и синтеза
на теорията за пределната полезност, в самото начало на влиятелния си труд
Principles of Economics Маршал твърди, че политическата икономия
(икономикс) има две задачи: едната е изследване на богатството, но по-
важната е изследване на човека17. Богатството, предполага Маршал, има
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индивидуално и обществено измерение. Общественото му измерение е по-
голямо от аритметичната сума на индивидуалните стойности, то се изразява в
системите за “обществено улеснение” – болнични и учебни заведения, човечна
финансова политика на правителството и едрия бизнес, не на последно място в
зелени паркове и градини.

Конвенционалната мъдрост на икономистите – неокласици, която
определя политикономическия ракурс през по-голямата част от изминалия век,
бърза да вземе от Маршал абстрактния език на математиката, но се присмива
на хуманния му светоглед, като го нарича „викториански”. Все пак, редица
водещи школи в икономическата мисъл от края на XIX и началото на XX век
се противопоставят на обезчовечаването на икономическата теория. Школите
на субективната икономика в Австрия след Карл Менгер, институционалната
школа в САЩ, вдъхновена от Торстейн Веблен, а също и социалната
икономика на Макс Вебер в Германия започват да търсят обърната “навътре”
обществена наука за стопанството.

Въпреки неяснотите около своя предмет, икономиката е влиятелна наука
благодарение на това, че разглежда конкретен и достатъчно обособен, макар и
труден за дефиниране аспект на социалната действителност. Характерно за
икономиката е, че тя трудно може да се отдели от конкретния случай, от
феномена, тъй като хората са непредсказуеми; най-малкото поведението им
силно се различава в епохите и континентите. Възможно е, разбира се, тук да
се възрази: човек е воден от рационални и адаптивни очаквания; главна роля
има не психологията на индивида, а психологията на тълпите и т.н. Също така
е възможно абстрахиране от икономическото време, както това е направено в
теорията на икономическите игри.

Идеологемите рационален човек и масов човек са ми чужди, но самото им
допускане прави още по-наложително икономиката да реши какво
представлява човекът и какво е свойствено за неговите постъпки и
предхождащото постъпките състояние в невидимата човешка част: някои я
наричат подсъзнание, други рационален разум, трети възприятие, разсъдък или
воля. Преди другото в епистемологичните търсения изпъква стремежът да се
постигне основната единица, която ще даде ключа за структурата. Явленията в
икономиката се подлагат на яростна редукция и така често се стига до абсурд.
В обратната посока, на окрупняване и генерализиране, опасността е не по-
малка – разводняване или религиозност. Избягването на тези Симплегади води
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към освобождаване на важна за бъдещето на хората област в човешкото
познание.

Икономическият живот на хората е неделим от системата, която го
поражда и регламентира. Тази система е комплексът природа – общество.
Тоталната икономика се стреми да запази представата за комплексността на
обществения живот, когато с изследователски (научни) цели абстрахира от
него един пласт – една сфера на изгодата и труда, която и нарича “икономика”.
Икономическата сфера, върху чието значение разсъждаваме в тази книга,
следва политико-историческото развитие на обществото. Тя отразява идеите и
технологичните умения, до които хората достигат в съвместния си живот.
Икономика без общност, която да я прилага, е концепция лишена от живот.

Многоцветният обществен живот ще се редуцира, ако науката тръгне да
го  анализира част по част; резултатите от подобен подход ще са недостоверни.
Все пак концепцията за тотално общество, даващо пространство за
икономиката, не предполага аморфна структура при изследване. Различни са
“първичните градивни единици” в структурата на обществата според
генерално ориентираните социални учени в различните епохи: религия или
икономика, генетичен набор или политическа философия, много други. Малко
по-долу ще изложа гледната си точка относно елементарните частици на
самата икономика.

Струва ми се, че на поставяните тук цели е близка системата на
обществото, предложена от Даниел Бел в Културните противоречия на
капитализма (1976). Социологът различава три зони в обществената реалност:
политика, икономика, култура. Тези сфери при Даниел Бел са наречени
аксиални принципи: от axis – ос (но виж също и стгр. axios – достоен,
заслужаващ). В социокултурното изследване те са един вид координатна
система, изследователска конструкция на реалността. Те са принципи в
значението, което Шумпетер придава на този термин: даване граници в света
на явленията, ако сме абсолютно убедени в които наричаме закон, или
употребяваме думата принцип, ако в по-нататъшното изложение не желаем да
се връщаме многократно към вече ненужното оправдание на (подхода си към)
предмета. Но тези думи изразяват една и съща идея.

Заедно с “трите кита”, системата на тоталното общество обхваща и
“четвърто измерение”, включващо разнообразието на всекидневните
проявления. Можем да дефинираме всекидневие като последователност от
събития, подредими от съзнанието в комплекс, които се осъществяват в



Унизената Земя20

живота на отделната личност с по-голямата вероятност (p; 1 – p).
Всекидневието на човека18 можем да схващаме по следните три начина: А)
свят на предмети (артефакти); Б) действие на институции, тоест обществото по
косвен начин, неприсъствено, управлява събитията, които се случват на
личността; В) постоянно биоматериално (енергийно) напрежение между
печалби и разходи. Развитието на този процес е икономическо всекидневие:
икономиката е променящ принцип в цялата природа.

Нека приемем, че обществената система се описва като всекидневно
взаимодействие между сферите (политика, икономика, култура). Но
икономиката е въвлечена и в друга, природна – биологична, химична и
физична – система. Начините на производство, способите на разпределение и
характерът на потреблението определят специфичното икономическо битие на
конкретната човешка популация – в един биоматериален свят, геобиосферата.
Нищо в икономическите практики на хората няма един единствен фактор за
поява, но най-често екосистемата определя икономическата, т.е.
ефективната страна на човешката икономика19: плодородие, форми на труд,
лов, достъп до суровини, международни търговски отношения и т.н.
Историческата последователност в развитието на обществата, в която ще
търсим закономерности в следващата част на книгата, моделира ефективността
чрез граници на възприемчивостта на човешките групи към промяната и
поражда своеобразие (различия от другите популации). Различното отношение
към природната и социално-икономическата (технологичната) промяна
определя трайния облик на обществата.

Да разгледаме два систематически примера за разполагане на
икономическите значения в социалната структура. Американският футурист
Алвин Тофлър в труда си Третата вълна (1980) формулира обществена
координатна система с елементи техносфера, социосфера и инфосфера.
Икономическите и в частност пазарните отношения присъстват във всяка от
тези, но методологически се локализират в техносферата. Последната е
съставена от енергийна система, система на производство и система на
разпределение20. Социално-икономическите проблеми на нашето общество се
коренят в разделянето на производството от потреблението, изтъква Тофлър.
По време на аграрната “първа вълна”, икономиката на хората се насочва към
производство на стоки за лична употреба, на пазара се разменят само
излишъци. Разделяйки производството от потреблението, “втората”
цивилизационна вълна води до съществени психически изменения. Тя
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претопява човешкия материал във форма, удобна за институциите на
фетишизираното производство – например чрез училището в стила на
фабриката, съставено от три курса: “един по точност, един по послушание и
един по монотонна повторяемост на труда”.

Обаче втората вълна, която се отъждествява с индустриалния ред, вече не
може да реши глобалните проблеми на хората. Най-належащите проблеми са
свързани с прехраната, екологията, енергията и климата, твърди Тофлър
(цит.изд., стр. 41). На прага сме на тотална концептуална промяна: “трета
вълна”, акцентираща върху потребление, демаркетизация, нова роля на дома –
“единица с повишени икономически, медицински, образователни и социални
функции”. Не на последно място, икономическото мислене, характерна за
мениджъра на втората вълна деформация, ще бъде по-слабо разпространено
(там, стр. 457).

Икономистът с унгарски произход Карл Полани, доста преди Тофлър,
вероятно не е първият западен мислител, който гледа на пазара като на
“сатанинска мелница”. Във влиятелната книга Великата трансформация21

(1944) Полани изтъква, че пазарната икономика е институционална
структура, свойствена само за нашето и за никое друго общество.
Пазарната система на икономическия живот не е следствие на “естествен
закон”22 и съответно не е вечна; можем да се надяваме на нещо по-добро.
Цивилизацията на XIX век се е провалила, счита Полани. Деветнадесетият век
се определя от четири институции: две политически и две икономически. Това
са балансът между Великите сили, който предотвратява избухването на
продължителна война; либерална държава; международен златен стандарт;
саморегулиращ се пазар, “произвел нечувано материално богатство”. Според
Полани причина за катаклизмите на западната цивилизация е пазарът, оставен
да се регулира сам. Свободният пазар е идея, която представлява вредна
утопия. Подобна институция не може да съществува дълго време, без да
унищожи човешката и природната субстанция на обществото, тя
“психологически ще разруши човека и ще превърне околната му среда в
пустиня”.

Разбира се, двете системи, които скицирах по-горе, са специално
подбрани като потвърждение на подхода на тоталната икономика, който ми се
струва най-приложим, изхождайки от проблема на икономически породената
екологична криза. Виждаме какви сериозни и оправдани критики се отправят
към икономиката – както към мейнстрийм науката, така и към практиката.
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Обаче това не значи, че науката икономика е обречена. Напротив, икономиката
е привилегирована научна област. Вече отбелязах, че макар да е трудно да се
посочи кои именно са “икономическите” фактори, икономиката има свое –
макар твърде широко, макар размито по границите23, но все пак неоспоримо
научно поле.

В това поле трябва да се отвори повече място за изследване на човешката
природа: културата и психиката на хората. Освен това онази школа, която
абстрахира икономиката от политиката и властта, вероятно е или заблудена,
или заблуждаваща24. Ясно е: националната икономика винаги е била и остава
политическа икономика.

Политическите аспекти на опазването на околната среда следва да се
проучват с гъвкавите методи на разбиращата икономика приоритетно. Но тук
целенасочено не се занимавам с “чиста” политика, напр. с национални
стратегии за глобална конкуренция или с дипломатическия речник в проектите
за глобални споразумения за климата. Подценявам днешните политически
глобални “екоинициативи”, тъй като те са ръководени от частни (национални)
интереси, а не от ценностите на природопазене, които трябва да култивираме.
Думите на професионалните политици следват общоприемлива, но нереална
схема. Те не ни помагат особено да разберем постепенната промяна на
човешката ситуация в изменящата се природа. Начинът на мислене на хората,
макар и неявно, ще видим далеч по-често отразен в средствата за масова
информация (СМИ), отколкото в думите на техните лидери.

Но и СМИ страдат от дефицит на обективност, що се касае до
екологичното ни бъдеще. Първо, сами по себе си „масовите медии” не биха
могли да създадат достоверна представа за състоянието на екосистемата. За да
задържат вниманието на своята разпръсната публика, СМИ рядко излизат от
установките – автоматичните начини на мислене (дори сензациите са
стереотипни). Също така, сведенията за пораженията върху биосферата,
причинени от човека, се пренасят по информационни канали, които рядко са
независими. Накрая, съвременният човек, макар и спечелен като турист, чрез
СМИ наблюдава природата най-често докато си седи в града, съответно
екологичната картина в съзнанието му е абстрактна, т.е. изкривена25.

Повишеното внимание на информираните граждани към качеството на
тяхната жизнена среда вече дава редица положителни резултати, но
заключението, че това е устойчивото развитие, не е оправдано. Дори да бъде
чиста, природата около големите западни градове е коренно видоизменена. На
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редица места в развития свят културното значение на природата се
осъществява в строителство и архитектура, вписани в ландшафтната картина.
Начинът на живот изразява човешката културност и там посоката в
архитектурата определено е “зелена”. Но дори край зелените градове няма да
срещнем свойственото за природата биологично разнообразие. Природната
среда, влязла в досег с човешката икономика, носи печата на еднотипността и
полезността, т.е. доколко носи изгода или отговаря на възприети в обществото
естетически стандарти. Само че еднотипността отслабва стабилността на
цялата система, тъй като намалява вариантите за отговор при промяна
(Lovelock, Gaia, cit., p. 131).

Начинът на живот не само влияе ежедневно на човешката психика, но и я
моделира. Сякаш тук става дума за различни хора: живеещ в селски район, в
многомилионен град, в центъра на столицата, в оградено модерно предградие
– или пък номад. Домът формира бита на човека, като излиза извън стените на
къщите и се прехвърля към градини, улица, квартал, град. Това е от
първостепенно значение за нашето изследване, тъй като понятието икономика
етимологично и исторически произхожда от дома и от земята – старогръцката
дума oeconomia означава принцип на самозадоволяващото се земеделско
стопанство ойкос26.

От земята тръгва и понятието култура – от латинската дума colere:
обитавам, култивирам, пазя, почитам. Производната cultura е използвана в
смисъл „обработвам земята”. В едно от писмата си Цицерон е употребил
образно фразата “култура на душата”, в значението култивиране на душата по
начина, по който земеделецът се грижи за почвата и земеделските култури – и
възроденият интерес към Древен Рим през Ренесанса е възкресил играта на
думи на римския адвокат. Показателно е, че през XVII век германският учен
Самуел фон Пуфендорф вече използва думата култура за всичко, което не е
натура – което не е дадено от природата, а е създадено от човека (по Harry
Ritter, Dictionary of concepts in history, 1986).

И така, икономика и култура имат общ смислов корен и той е в земята.
Това ни дава повече от добро основание да положим нови усилия за
преодоляване на изкуственото противопоставяне между трите.

Тоталната икономика трудно се побира в рамки и схеми, тъй като е поле
за изява на променливите човешки емоции и нагласи. По-съществени (научни)
резултати в изследването й ще постигнем, ако потърсим задълбочено
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разбиране как функционира обществено – икономическата система в нейната
цялост, отколкото ако я разчленим и анализираме. В по-общ план, всяка
икономическа зависимост приема моментната си форма само защото и
доколкото отразява по-сложна система отношения от природен или социален и
културен порядък. „Икономиката по-скоро е функция на обществото,
отколкото структура, тъй като арматурата на икономическия процес се
осигурява от групи, класическото схващане за които е ‘неикономически’”
(Sahlins, M. Stone Age Economics, London, 1974, p. 76).

Все пак, с цел да внеса известна яснота какво се съдържа в тази дума,
предлагам да разгледаме няколко „икономически блокчета” като елементи от
спираловидна схема, обединяваща икономика (А) и икономика (Б) – както
нарекох двете й измерения малко по-горе. Системата на икономическите
процеси се формира от няколко хоризонтални и вертикални нива (механизми).
Тук не разисквам къде и как природата се намесва в човешката икономика, но
не е особено трудно да си отговорим на този въпрос.

 Икономически мотор = (Изгоди – Разходи). Този основен закон
крепи икономическия свят. Недостатъчно разисквани в теорията проблеми са
съдържанията, които се влагат в понятието изгода (повлияно от институции),
способът за отчитане на разходите (цената) и актът на балансиране между
двете.

 Стойността е следствие от акта на икономическото пресмятане. Тя е
мотив за труд, а не резултат от труда. Стойността се запазва и пренася в
процеса на производство, в който е включен също и продуктът. Стойността е
определяща за размяната, размяната е осъществяване на стойността.

 Трудът е първична проява на човешката съзидателна природа
(творчество, майсторство). В миналото трудът е осигурявал консумацията, но
днес трудът най-често е обвит от институции, за да изпълнява целите на
социалната формация. Технологията е част от, продължение на човешкия
труд.

 Резултатът от труда е не стойност, а продукти (блага), на които
стойност придава обществото чрез балансиране на изгоди и разходи, с поглед
към размяната.

 Разпределението на резултата от труда, което днес е равносилно на
въздействие от страна на капитала върху процеса на размяна, е най-
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езотеричната част на икономиката. Капиталът е създаден в разпределението;
той се стреми към запазване и растеж чрез въздействие върху технологията на
труда и размяната; чрез въздействие върху обществените институции.

 Конкуренция наричам най-общо взаимоотношенията, основани на
търсене на източници за печалба в икономическата игра p = {a; b; c; r}, където

а – решения на икономизиращия субект;

b – действия на другите участници на икономическата игра;

c – потенциалната печалба от играта;

r – риск (математическо очакване и субективна оценка).

 Институциите са обществени психологически механизми, каращи ни
да вършим неща, за които обикновено не се замисляме. Институциите
определят какво в икономическата игра ще се схваща като “печалба” и колко
голям риск може да се поеме. „Източници на институциите са навиците“27.
Функционално разграничавам (социално-) икономически и културни
институции: първото проявление служи за оптимизиране функционирането на
човешката популация (такива са парите, пазарът, повинността на хората към
държавата), второто – за целите на културната еволюция: пренасяне на
ценности чрез обучение.

Надявам се да бъда разбран правилно, но в горната схема единствено
продуктът на труда, и то само понякога, може да се пипне. Останалите
елементи представляват абстракции на големи социални процеси. Ако водени
от желанието да се доближим до реалните проявления на икономиката
потърсим нейните жизнени единици, например на нивото на гените, ще си
навлечем голяма главоблъсканица. На пръв поглед парите изпълняват сродни
„запазващи“ функции, но парите са вторични по отношение на
икономическия процес сред хората28: който икономически процес сега ще
определим като институции, мислене и действия, насочени към създаване и
разпределяне на блага. Парите са институция, плод на обществен договор или
по-скоро на самоорганизация за постигане на по-висока ефективност при
размяната. Очевидно по-основни са нуждите, благата и човешките умения и
взаимоотношения при набавянето им. Ще отбележа, че обективните нужди на
човека биха могли да са „начало” на икономиката само в не-
капиталистическите й форми (фази); капиталистическата икономика, която
царува днес, използва нуждите ни като гориво в своя икономически мотор.
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Относно взаимоотношенията, актът на взаимодействие между двама29

души според фон Нойман и Моргенщерн е ядрото (за формализацията) не само
на икономическия, но и на целия социален процес. Според мен може да се
отиде и по-дълбоко. Встъпвайки във взаимодействие, човекът носи в себе си
културния модел на своя етнос или социална страта, както и мисловния модел,
характерен за неговия психологически тип. Тоест взаимодействията се
осъществяват чрез актове на съобразяване и мислене: възприятие на себе си и
на другия. Следователно дискретната единица на възприятието – ако има
такава и тя не е reductio ad absurdum, е генетичната единица на икономиката.

Джон Кейнс30 подчертава, че единиците, чрез които обикновено
икономистите работят, са незадоволителни – в неговото време това са
национален доход, обем реален капитал т.е. нови технологии и амортизация;
общо ценово равнище. Ако интерпретирам правилно, за Кейнс двете основни
градивни единици на реалната икономика са стойността на парите и достъпът
до труд: “количество изразена в пари стойност” и количество на заетостта
(единица ниско квалифициран труд).

Изпитвам недоверие към  трудовата теория на стойността, но това не ми
пречи да отдавам на труда специално място в света на икономиката. Трудът в
цялото му значение е прилагане на човешки креативен потенциал за
осигуряване на средства за желан живот. Факт е, че в Полинезия за нашите
западни понятия „труд” и „ритуал” се използва една и съща дума, а при
австралийските аборигени съвпадението е между „труд” и „игра”. Трудът
може да се разглежда като активност, която реализира стойността, но само в
ориентирана към труд човешка система. Тоест трудът винаги има и социално
измерение, което определя неговата ефективност. Интелигентният труд по
вътрешен подтик коренно се различава от усилието за осигуряване на средства
за живот – в това се състои голямата тънкост, която приравняването на
“сложния” към единици прост труд не може да регистрира.

При сериозна размяна (съзнателна, защото автоматичните покупки напр.
на вафли не са точно размяна) хората се ръководят от рационални според тях
подбуди, произтичащи от възприятията им за стойността. Тези подбуди не
могат да се представят чрез автоматично максимизиране на резултата, печелен
в акта на размяната: играта се състои от много партии, а всяка партия – от
много ходове. Загубата в един момент от играта е рационална, щом цели
крайна победа.
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Да не забравяме, че рационалността не е достоверната картина на
реалността: според философа Николай Бердяев рационализмът е болест на
човешкия дух. Хората се ръководим от рационални според нас подбуди –
задействаме мисловните си способности, така че да излезем печеливши от
икономическата игра. Същевременно не си даваме сметка, че ръководени от
общи за човешкото създание предпоставки осъществяваме нашата човешка
участ. Консумацията (вкл. т.нар. потребителна стойност) се определя от
биологичните нужди, но също така и от интелекта – нюансите в
удоволствието са съразмерни с културността и разсъдъчните възможности.

ЕКОНОМИКАТА КАТО КУЛТУРНА ИКОНОМИКА

Безспорно микробиологията е сред триумфиращите науки на съвремието:
тя отмества територията на човешкото знание в пространства, които могат да
осигурят продължаване на живота за вида ни. Но движението на науката,
казано метафорично, се осъществява както микроскопски, така и
макроскопски. Генерализмът е задължителен за социалната наука, която има
задачата без големи социални експерименти да установи накъде се движим,
какво ни движи натам, искаме ли да отидем там и ако не, как да изправим пътя
си. Вероятно социалните учени биха били по-смели, ако повярват на Гунар
Мюрдал, че проблемите на социалните науки и в частност на икономиката са
по-сложни, отколкото тези на естествените науки31. Изправени сме пред
нуждата от преливане на научни концепции между традиционно отдалечени
области на познанието: природни, социални, морални. Нищо ново,
натурфилософията отдавна познава този начин на мислене.
Предизвикателството в нашия конкретен случай е, че пробният камък за
нашия “макроскоп” е нищо по-малко от модерния бизнес и всекидневие.

Терминът екология се използва освен от науката биология, която в края на
XIX век въвежда думата със съвременно енциклопедично значение
„организация функционирането на надорганизмови системи от различни
равнища: популации, биоценози, биогеоценози и биосфера”, също и от
социологията, антропологията, дори гносеологията. Популярната дефиниция
на Оксфордския тълковен речник е „клон на биологията, изучаващ навиците
на живите неща и особено отношенията им с тяхната околна среда”. Мисля, че
паралелно с науката биология, думата „екология” може да се използва
успешно поне още в следните значения: 1) Ред, подреденост, взаимовръзка на
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процесите в сложна система; 2) Условия, определящи адаптивните реакции на
индивиди и групи; 3) Човешка екология – множество на природно-социалните
взаимовръзки; 4) Породена от екологичната криза обществена ориентация,
изискваща приоритетно опазване на околната среда – съкратено от екологичен
императив.

Но даже да не спрем до тези четири косвени приложения и разширим
концепцията още повече, същинското значение на думата може да се разбере
само чрез пренос на съдържание от общата екология, икономиката на
природата, което ще се опитам да сторя най-накратко. Устойчиво проявление
на живота във времето е биологичният вид, който запазва морфологичните
характеристики на индивидите посредством генетичен код. Генетичният набор
на вида определя интеграцията му в системите на живата и неживата природа,
а също и шансовете за оцеляване и налагане чрез способност за адаптации,
включително чрез генетично предавано поведение32.

Биологичните видове бавно се променят, следвайки логиката на
планетарното развитие от не-живо към най-адаптирано и устойчиво живо. Все
по-диференцираната организация на живота ескалира в човека. Не може да се
твърди, че Homo sapiens  „биологизира” по някакъв специален начин. Има
видове, които на ниво индивид или група са се приспособили по-добре от
човека; някои дори променят околната си среда. Но чрез уникална способност
за труд и сътрудничество човекът постига екологична експанзия и става
доминиращ биологичен вид на планетата до степен, в която количеството и
качеството на хората (обединени в етноси, живеещи на определена територия)
са най-важният фактор за бъдещото на екосистемите.

Човекът не е свръх-биологичен, но той притежава на индивидуално
равнище едно измерение в повече: съзнанието. Вернадский счита, че има
мислимо сходство в прага между не-живо и живо и прага между живота и
съзнанието. В тази йерархия Неживо – Живо – Съзнателно, на съзнанието
тепърва предстои да се осъществи като ноосфера (в парадигмата на
Вернадский това ще стане чрез научното творчество), тоест да се реализира и
на обществено равнище.

Екологичната система представлява пространствено единство на
консорция от биологични видове и средата, която те съвместно обитават.
Екологичната система на човека малко по-късно ще обясня като естествен
регион. Екосистемата на планетата (биогеоценоз) е в състояние на
хомеостазис, тоест неустойчиво равновесие. Конверсия се нарича
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циркулацията на енергията в структурите й: “Механизъм, осигуряващ
циркулацията на енергията сред растенията и животните на едно
местообитание, с други думи това е обмяната на веществата в екологичната
съобщност, свойствена на дадено местообитание. За съхраняването на
местообитанието е необходимо циркулацията на енергия да се поддържа и да
се усилва”33.

Взаимното влияние между биотоп и биота в екологичната система води
до променяща се видова структура (сукцесия). Този процес е в основата на
биологичното разнообразие. В екосистемата се формира “ред чрез промени”,
дължащ се на конкуренцията между видовете и откриване на екологични
ниши. Запазването на изгодните вариации в генетичния набор на видовете
гарантира енергетическата устойчивост на екосистемата.

Другото характерно свойство на системата е нейната свързаност:
индивидите от даден вид се нуждаят от индивиди от други видове. Една част
от приспособленията за живот, които помагат в конкуренцията с другите
видове, се осъществява не на индивидуално, а на групово ниво. Екологичната
система е проява на процеса негентропия34, т.е. стремеж към организация и
създаване на структури. Това е принципът, ръководещ появата на трофични
системи, които на пръв поглед изглеждат неефективни – само около 10% от
енергията се трансформира успешно от едно на друго трофично ниво. Но
хищничеството и дори паразитизмът способстват конверсията, циркулацията
на енергията в системата, създавайки сложни кръговрати. Принципът на
симбиозата ще бъде засегнат по-късно, както и въпросът за разликата между
еволюцията на човешката култура и биологичната еволюция.

Популациите се стремят към стабилна численост, съответстваща на
носещия капацитет на екосистемата. В биологичните популации действат
редица механизми за регулация на плътността на индивидите 35. Плътността в
популацията достига критични значения както в минимума, така и в
максимума. Известен пример за преминаване над критичната плътност е
груповото самоубийство на лемингите. В тази връзка интересна илюстрация
дава и съдбата на елените сика, обитаващи малкия остров Джеймс в залива
Чесапийк. През 1916 г. четири или пет животни са пуснати на свобода, без да
имат естествени врагове на острова. В средата на 1950 числото им надхвърля
300, след което през 1958 г. измират 161 животни и броят на елените спада до
близо сто. Американски еколози предполагат, че кризата в популацията се
дължи не на недостиг на храна, а на стреса от големия брой индивиди на
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единица площ (според статия на историка на околната среда Кент Маунтфорд).
В този смисъл можем да говорим за критична биологична маса и за критично
налягане: осъществяване силата на живота върху територия с определени
пространствени и енергийни ресурси.

Разнообразието е показател за качеството на екосистемата. Химикът Иля
Пригожин отбелязва, че екосистемите поддържат по-голям от необходимия за
енергийното им функциониране брой видове. А и самите видове имат
поведение, което излиза от икономията на енергия. В света на висшите
бозайници и при птиците има форми на обучаване; някои виждат в
поведението на приматите протокултура.

Известен е биологическият модел на културата, според който в природата
на нашия вид е вкоренено доминиране вътре в групата и хищничество спрямо
ресурсите и факторите извън групата. Тази доктрина се основава на идеята, че
човешката култура е на първо място проява на действието на популационните
принципи, а именно инстинктите на териториалност и експанзия. Чрез
социалните институции обществената изгода дава форма на необходимостта
от осъществяване на тези принципи: например ксенофобията, милитаризма
или оправдаването на печалбата за сметка загубата на другия в процеса на
бизнеса.

Не по-различни са следствията на икономическата система на културата,
разработена от Маркс. Тя се гради на тезата за присвояването от
притежателите на средствата за производство на принадената стойност от
сметката на работниците. Оттук културните проявления идват на първо място
за да легитимират или оправдаят по един или друг начин заграбването на
принадената стойност от труда. Разбира се, Маркс повече от много други е
виждал в културата проява на уникалния човешки интелект, което стилът му
потвърждава.

Социалната система на културата, каквато виждаме изложена в Смехът
на Анри Бергсон (1924) определя човешкото общество като уникален феномен,
който регулира проявите на индивидите съобразно интересите на системите на
влияние. В сходна насока е и основният труд на Торстейн Веблен Теория на
безделната класа (1899): това, което е ценено и се смята за проява на висша
култура, много често се превръща в такова под действието на „стадния“ ефект.
Властта – икономическа, традиционна, харизматична, предопределя оценките
на индивидите за това, което е добро и онова, което не е подходящо. Най-
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известен съвременен представител на школата, която изтъква определящата
роля на властта в икономическия живот е Галбрайт.

Трябва да посоча, че и биологическата, и икономическата, и социалната
теории за културата демонстрират частични истини и дори правдоподобни
системи съобразно направените предпоставки. Моята позиция е по-различна.
Аз смятам, че култура е проявата на човешкото качество: онова, което
различава човека от животното. Културата е проява на съзнанието,
съзнанието е дар. Тъй като съзнанието има рефлексивнa функция, то и
поведението на хората следва образци за културност. Но продуктивното,
творящо ценности и значения съзнание (на хората) не може да се сведе до
действието на някой от изброените по-горе принципи. Културата черпи от
един невидим източник, от личността на Бог.

Даже сред рационалните икономисти през деветдесетте години на XX век
най-разпространената лаконична дефиниция за култура стана фразата „система
от споделени ценности“. Ценността предполага отсъждане, оценка, избор:
какво е добро и какво не е. Само че малцина икономисти се замислят, че има
неща, които са ценни и стойностни, независимо дали и колко хора ги смятат за
такива. Заедно с това все по-силен става гласът на тези, които основавайки се
на старото познание настояват, че култура означава на първо място
достойно поведение. Тоест, отново споделяне на ценности, което обаче води
до действие, адекватно на средата.

Представям си културата на първо място като естествено творчество:
човешката способност за създаване (включително възприемане) на ценности.
С творческия акт за диференциално, много малко време, се осъществява
създаване. Творчеството е в създаването или пресъздаването, а не в досега с
артефакти: предметите на културата. При работа с компютър например ЕИМ е
висша проява на човешките съзидателни способности и има многобройни
приложения за улесняване и разнообразяване на всекидневието. Но при
боравене с компютър отделните команди се автоматизират до рутинност,
която не може да се приравни с културния процес.

Културата, по примера на езика, е заложена вътре в хората – но може да
се осъществи само посредством обучение, след като наученото бъде възприето
и самостоятелно приложено във всекидневието.

Съчетаването на първичните културни функции като реч, художество,
танц, математика, писменост и някои други със сръчност създава артефакти –
комплексни проявления на човешката култура. Според конвенционалната
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мъдрост, артефакти са предметите, които обикалят пространството на скъпата
размяна на художествени произведения. По-конкретно останки от минали
исторически епохи, художествени предмети, видео и музикални формати,
артпърформънси. Артефакт в известен смисъл обаче е и културното растение
или „одомашеният“ животински вид. Светът на вещите притежава своя
дълбока митология. Да си отбележим, че лулата, този древен атрибут на
човечеството, според племето хивари (по Леви-Строс) е предхождала
създаването на Слънцето и Луната.

Специално относно културните растения, едно много показателно
културно развитие можем да видим на картата, приложена от Фернан Бродел в
труда му Структурите на всекидневието (1978) относно названията, които е
носила царевицата на Балканите през вековете. В Мала Азия царевицата е
„египтянин“: чуждото, идващо отдалеч (от страната на чужденците, в която
всичко е различно, необикновено). В Тракия и Тесалия тя е „арабин“ и отново
„египтянин“, а вече след пространствения праг на Мизия, Сърбия и Македония
с „колобок“, „мумуруз“ и „царевица“ – в полетата на Моравия: „турчин“. Или:
в Германия и Холандия царевицата е наричана „турско жито“, а в Турция –
„християнско жито“.

Не винаги идеите се основават на вярна предпоставка, въпреки това
именно общественото съгласие, че една теза е истина, й дава път. В системите
ценности на хората действат компоненти, които автоматически и негласно се
споразумяват за нещата според виртуален образ – културните институции.
Това са институциите на ценностите, разграничими от институциите на
обществената ефективност (икономическите институции). Вярно е, че
границата между двете структури е тънка: икономическото поведение
органично се подчинява на обществени ценности: консенсус по въпросите
какво е редно и какво не е. А културните институции също играят
икономическа роля. По-подробно ще разгледаме въпроса в края на трета част.

Пренебрегването на консенсуса от индивида определя неговата
маргиналност, от по-силна група хора – обществена промяна, но промяната е
необходима само по време на криза. Тогава, когато приходите са високи и
изглеждат устойчиво сигурни, промяната е нежелана; същото и когато се
ползват социални привилегии при (политическата) игра, същото и когато
приходите нарастват.

Бергсон, цитиран от Арнолд Тойнби в Изследване на историята:
Възникване и развитие на цивилизациите твърди, че създателите на ценности
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са малцинствата: такива групи хора, които страдат от пасионарност. Те
променят събитийния поток, като не се водят от обществени скрупули.
Респектът към модния елит, диктуващ някаква смехотворна културна
неизбежност, днес е не просто смешен, той е вреден. Възмутително е да видиш
млад господин в скъпоценно палто от кожи на десет жизнени зверчета, макар
това да е класическият идеал за елегантност.

Мисловното творчество ражда идея, която търси реално приложение – и
го намира, стига обществената система да е в състояние да осъзнае значението
на идеята. Томас Малтус открива демографския закон (нарастването на
населението е геометрично, а на ресурсите аритметично) в самия край на
XVIII век. Шумпетер установи, че “малтусианският” принцип на
народонаселението е разработен в завършен вид още през 1589 г. Лекарят
Равенщайн през 1897 г. се страхува, че ресурсите на планетата може и да не
достигнат на бъдещите хора, ако броят им надхвърли 6 милиарда. В края на
1940-те Уилям Алан се опитва да изчисли максималния брой хора, които
земята в Африка може да изхрани при традиционното стопанисване. Но едва
през 1960-те ресурсната достатъчност на планетата породи политически
опасения, в тази връзка бяха създадени и първите политики за (изхранване на)
населението. На тази база по-късно се разви парадигмата за устойчиво
природно и социално-икономическо развитие.

Социалният инстинкт днес стои като безсилен посредник между
ресурсната база и културното съдържание на съвременната цивилизация.
Разпознаването на проблема за екологичната криза меко казано не е довело до
подобрения. Много шум – и нищо: зародилото се обществено отношение и
стряскащите резултати от научните изследвания накараха в края нa XX век
също и политиците да заговорят за опазване на околната среда. Съмнителна е
обичта на правителствата към природата, но политиците бързат да си присвоят
съответните “морални” качества. Отсреща екоактивисти искат да ни шокират,
за да задържат будно вниманието на обществеността към проблема и към себе
си. Десетилетните битки за съдбата на дивите животни и против ядрените
ракети научиха масовата публика на някои неща. Но е безспорно, че
екоактивистите далеч не винаги насочват усилията и протестите си към най-
належащите екологични проблеми на обществото.

В подобна идеологическа мелница разбираем е масовият ефект на
дивергенция от екологични въпроси, в немската школа познат като
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дискрепанция: несъответствие между убеждения, вътрешна нагласа и реални
действия. Понякога глобалните екологични проблеми изглеждат толкова
големи, че отделният човек даже не си и помисля да се замисли върху тях.
Личността проектира върху обществото, основно върху държавата,
отговорността за съдбата на природата36. Също и заради недоверие в
постъпките на другите хора (т.нар. дилема на затворника) се възприема
пасивна стратегия на поведение. Накрая, отделната личност трудно може да
надрасне приоритета на икономиката. Наяве в съзнанието си почти никой
човек не е екологичен злодей – въпреки това последиците от ценностите,
които управляват действията на мнозинството, са екологична криза.

За мен един от най-обезпокояващите факти днес е, че екологичната криза
вече е породила свой собствен пазар. От позицията, която защитавам,
екологичен маркетинг означава пазарна култура на природопазене. Не
стратегия на икономическата предприемчивост – екологичният маркетинг
представлява етично устойчива посредническа дейност, която минимизира
щетите върху околната среда от нашето производство и консуматорство.
Реалността днес дава голяма възможност на маркетинга да обере каймака на
човешкото притеснение за бъдещето. СМИ формират общественото мнение в
насока, която може да се разгледа като изгодна; преосмисля се понятието
свободен пазар и ролята на държавата като икономически фактор – това
обещава големи обществени поръчки за „екотехнологии”; има политически
консенсус за енергоспестяващи производства, което намалява
производствените разходи; нараства оскъдността и цената на природните
ресурси; търсенето на екологични продукти вече е глобално. Тази пазарна
конюнктура дава възможност да се печели чрез придаване на “еко”
характеристики на стоки и услуги. Но и тази приходна мина скоро ще се
изчерпи. Екологичният маркетинг следва да си постави по-сериозни цели:
управление и промяна на институциите, модериращи размяната.

Съобразно пазарната стратегия, която компаниите прилагат,
маркетинговата литература е разграничила “пазарни Давиди”, практикуващи
екоактивизъм с пазарна насоченост и постигащи резултати чрез т.нар. нишов
маркетинг, от екологичните Голиати – класически капиталистически
предприятия, използващи темата за околната среда с цел мимикрия, за
прикриване от екологични претенции и по-добра публичност. Естественото
поведение на компаниите е втората, не първата стратегия. “Само ако
обществеността окаже натиск върху своите политици да приемат закони,
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изискващи различно поведение от (минните) компании, компаниите ще се
държат по различен начин: в противен случай компаниите биха били
благотворителни дружества, безотговорни към акционерите си” (Jared
Diamond, Collapse, cit., p. 47).

Културата на хората решително върви в посока природопазене и пресира
пазара. Пазарът – съвкупност от крайни решения на отделните оценъчни и
енергетични системи, разбира необходимостта от опазване на околната среда,
но според концептуалния си апарат я схваща като изгода. Изгодата от пазарно
поведение, сочещо прилики с опазването на околната среда, има опасност да
подкопае ценностния потенциал на последното. Затова според мен не е
уместно да се оставя на пазара да определя политиките по околна среда37.
Необходим е по-различен посредник. Мисля, че екологичният маркетинг като
икономическа система трябва задължително да включва едновременно и трите
елемента: (култура – пазар – природа). Културата е тази, която определя
функционирането на пазара. Културата определя начина, по който хората
взаимодействат с природната среда. Културата е ключът към осъществяването
на размяна, която ще има положителен ефект върху природната среда.

Фиг. 3 Система на економиката
Тук за пръв път експлицитно засягам нуждата от ново наименование на

концепцията за природно – икономически – социокултурния проблем, която
наричам економика38. За да напреднем в проблема, предлагам да следваме
модела демографско налягане: аналитичен подход, с чиято помощ се надявам
да стигнем малко по-далеч от традиционните пространства на икономическата
наука. Този модел се интересува от напрежението в системата (икономика –
общество – природа). Изследването на демографското налягане се
концентрира върху екологичното натоварване, свързано с икономическата
активност (производство и консумация), регистрирайки адаптациите на
демографските стратегии, ползващи включително и масовата психика.
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ДЕМОГРАФСКО НАЛЯГАНЕ: АНАЛИТИЧЕН МАКРОМОДЕЛ

Под демографско налягане разбирам неспирното въздействие, което
човешкото социално битие оказва върху системите на живота. Моделът е
заимстван от физиката: предлагам това въздействие да се разбира като
отношение на сила върху площ, тоест като физичната величина налягане.
Демографското налягане представлява антропогенен натиск не просто върху
единица площ, а върху взаимовръзките в екосистемите, който води до
намаляване на разнообразието, на сложността им – и в крайна сметка до
разкъсване на мрежата на живота.

Силата на въздействието на човешката популация зависи 1) от броя на
хората, живеещи в дадена екосистема; 2) от начина им на живот. Тази сила
наричам сила на активността. В работния модел за измерване на
демографското налягане, който предстои да разясня, представих силата на
човешката активност като функция от пет променливи: икономически продукт
измерен в пари, гъстота на населението, дял на икономически активното
население (възрастова структура), степен на урбанизация, индекс на темпа на
деградация на природната среда. Разбира се, силата на човешката активност
зависи и от условията на средата, историческите събития, също и от
технологичната осигуреност, религията и др. Но изброените в предното
изречение фактори са нещо като фон, те са определящи по-скоро в
дългосрочен план – докато въпросните пет променливи, макар и с голямо
приближение, според мен описват добре моментното действие на силата на
активността.

Най-характерната особеност на моето предложение е въпросното
демографско налягане да се изчислява посредством пари. Според мен
показател за силата на днешната човешка активност е покупателната сила на
парите и движението на паричните потоци. Същевременно продължавам да
твърдя, че парите са вторични по отношение на икономическия процес.

Повърхността, върху която действа силата на активността на дадена
човешка обществена формация, разглеждам като естествен регион. Той може
да се формира под въздействието (в дългосрочен план) на исторически и
геополитически събития, дори на териториално-административното делене, но
несравнено по-силно го определят природните фактори като например близост
до планина или воден път. Концепцията за естествени региони дава
възможност да се разработва диференциална география, с израза на френския
историк и икономист Фернан Бродел.
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Моделът за демографско налягане се доближава до подхода на Бродел,
който е работил върху популационния фактор при формирането на
капиталистически общества в Европа. Известният учен приема, че съще-
ствуват граници на плътност на населението, които са определяли благоприят-
ните и неблагоприятните периоди. До голяма степен интуитивно и хазартно,
признава Бродел, критичната плътност за поява на синергия от съвместния
живот на хората се определя на примерно 30 души на кв. км. Специфичното за
модела демографско налягане е, че той отчита не само броя, гъстотата и
възрастовата структура на населението, но и начина на живот на това населе-
ние (посредством производството, консумацията, търговията и урбанизацията)
– и така общото му екологично въздействие.

В желанието си да измеря силата на въздействието, което човешките
общества оказват върху природата, достигнах до някои правдоподобни
количествени резултати. На този първоначален етап ми се струва все пак, че
получаването на статистически данни, които и без друго трябва да се
изтълкуват, е по-маловажно от това да разберем характера на самото
въздействие. Числовите методи са само рамка: сърцевина са демографските
стратегии, които разбирам като най-често несъзнателна адаптация на
поколения (т.нар. възрастови кохорти) за поведения, засягащи
благополучието.

Хипотезата ми е, че човешкото въздействие върху природата може да се
представи с простата формула Демографско налягане = Сила на човешката
активност : Естествен регион. Докато в районирането основните практически
въпроси вече са решени по същество (известни са отлични “естествени”
методики на европейски и руски учени), относно силата на човешката
активност няма еднозначност.

В наши дни на много места се правят измервания и оценки на емисиите
въглероден диоксид, излъчвани от предприятията, отраслите и страните;
разработени са и по-комплексни методики за отчитане на човешкия отпечатък
върху природата под формата на т.нар. глобални хектари. Моето
предположение е, че паричната стойност на произвеждания продукт ще ни
даде поне също толкова вярна генерална представа за въздействието на
човешката активност върху природата, ако се отнесе на човек от населението и
за правилно подбрана единица площ. Съответно демографското налягане
зависи колкото от гъстотата на хората в даден регион, толкова и от
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стопанската им активност (оценена с пари от глобалния пазар), толкова и от
площта и вида на терена, който поема тази сила. За да получим количествени
данни, обрисуващи характера на човешкото налягане в наши дни, на първо
място следва да приложим монетарна мярка: да изчислим икономическата
продукция, консумация и търговия в регионите. Покупателната сила на парите
е израз на човешки взаимодействия, тя показва „жизнените възможности”,
изпълнението на потребителски желания. Парите са равнозначни на наличието
на стоки, услуги, развитие. Предприемаческата печалба означава
същевременно и въздействие върху околната среда.

Първо ще приложим опростена формула на ниво държава. Нека приемем
брутния вътрешен продукт като показател за икономическата активност на
една страна през определен период. Ще използваме официалните статистики
за БВП спрямо паритета на покупателната способност (purchasing power parity,
PPP)39. Тази статистика ще умножим по гъстотата на населението и ще
отнесем към площта на съответните държави – и така на елементарно равнище
ще обвържем население, икономика и територия. Зависимостта е следната:

GDP
dm

NR

pP
S
 ,

където

dmP – демографско налягане;

GDP – официална статистика за БВП за период;
p – гъстота на населението;

NRS – площ на естествения регион (територията, за която се изчислява

демографско налягане).

Изчисления с данни за 2007 г. направих по посочената опростена формула
за 44 типични държави. Страните с най-високо демографско налягане през
2007 г. са както следва: Корея, Нидерландия, Япония, Великобритания,
Германия, Швейцария, Италия. Резултатите от изчисленията, сравнени с
релевантна информация, най-общо потвърдиха адекватността на опростения
модел, с изключение на случая “страни – континенти”. За държави с голяма
територия и неравномерно разпределено население опростената формула за
демографско налягане води до недостоверни резултати. Това потвърждава
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демографско налягане под средното за най-големите емитенти на въглероден
диоксид в света Китай и САЩ, както и за други страни – континенти като
Австралия, Бразилия, Индия, Русия. Ако изчисления в посочените
мегадържави се извършат на по-ниско териториално ниво, например щат или
провинция, посоченото изкривяване на резултата се преодолява.

Най-голямо внимание при изследване на демографското налягане отделих
на България, за която наблюденията ми са най-пълни. Демографското
налягане, изразено по посочения начин, през 2007 г. в България е най-ниско в
Европейския съюз, сравнително ниско също и за Балканския полуостров:
близо 50% по-ниско от Румъния,  три пъти по-ниско от цивилизационния
център и стар член на ЕС Гърция, около 40% по-ниско от съседна Турция с
обширните й ниско продуктивни азиатски територии. Това говори, че
българската природа е по-малко натоварена с икономическа активност и в
известен смисъл е по-запазена от средното за Европа. Следователно в нашата
страна економиката (дори само в значението й на екобизнес), има потенциал за
развитие40.

Вероятно икономистите в България трябва да обърнат специално
внимание върху оползотворяването на тези предпоставки, невъзможно без
приоритетно опазване на природните ценности в страната. За съжаление, на
този етап правителството по една или друга причина все още не прави това
на практика. Точно противното. Цели горски екосистеми бяха изкупени на
манипулирани цени от алчни богаташи, които нямат нагласата да опазват
природните ценности в новите си имения. Бяха променяни закони, за да не
може да се търси отговорност от администрацията за стореното. Прегръща се
всяка инвестиционна идея – за голф игрища на девствени поляни, за нови
туристически комплекси върху последните диви плажове, за атомни централи,
петролопроводи и газопроводи, за още язовирни стени и залети земи в
планините, за стоманени заводи, за форсиран златодобив с цианиди, за ски
писти и лифтове, носещи хиляди духовно неподготвени туристи към
изумрудените ни алпийски зони. Това няма как да не се отрази върху
качеството на живота в страната. Демографското налягане у нас се усилва над
това, което демонстрират плътността и покупателната способност на
населението, тъй като у нас се  допуска стихиен бизнес с природа.

При държави с хомогенно населени територии числата след прилагане на
посочената формула навеждат на интересни изводи, например Pdm в
Португалия е с една трета по-високо отколкото в Испания, като за това биха
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могли да се търсят културно-исторически, популационни или структурни
причини. Все пак имам резерви към измерването на демографско налягане на
ниво държава, които ще изложа по-долу; според мен моделът за демографско
налягане следва да се прилага действително за естествени региони, а не
държави. Но тъй като социални статистики се изготвят за административни, а
не за естествени райони, все пак за да може да се приложи простата формула
очевидно е изискването демографското налягане да се изчислява за най-малкия
район, за който имаме на разположение данни за населението и БВП. Според
мен си заслужава да се потърси по-голяма прецизност в числата също и чрез
включване на повече показатели, но това надхвърля целите, които поставям на
този етап.

Голям плюс за предложената методика е, че тя показва как демографското
налягане в страни от един физикогеографски (климатичен) пояс е сходно.
Освен това анализът по страни демонстрира, че на отдалечени места по света
се възпроизвеждат еднакви модели, например на успешна търговска морска
държава с относително малко сухоземна територия и много високо
относително демографско налягане – например Корея и Холандия. Не по-
маловажна особеност са природните изкопаеми ресурси, разработването на
които определя демографското налягане за цели държави. Не може обаче да се
твърди, че географията детерминира силата на активността: различията освен
на природата трябва да се отдадат на материалната, политическа и културна
история на етносите. Нито пък е безусловно вярно, че степента на развитие на
икономиката е определяща за характера на въздействието върху природата.
Една и съща стойност на демографското налягане може да се постигне чрез
различни комбинации на икономика, население и територия и в този случай
културата на управление има решаваща дума за качеството на живота.
Високият БВП в страни без традиции в екологичното управление води до
поражения в околната среда, а там, където природопазенето се е наложило – до
високо качество на живота. Там замърсяването е избягнато, а страната се
охранява срещу нежелани външни екологични въздействия. Сравнително
ниският БВП може да доведе до отчаяни посегателства върху природата, от
една страна, от друга да направи от страната „сафари – зона”, която печели от
запазените диви места.

Решителната намеса на обществените институции в качеството на
околната среда илюстрира примерът на Доминиканската република и Хаити,
които споделят остров Еспаньола в Карибско море. Докато Хаити е тъжен
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образец за разрушена природа, източната част на Еспаньола е свежо зелена:
границата между двете държави се вижда отчетливо на сателитните снимки.
Същата откроима разлика, която държавните граници чертаят по лицето на
Земята, се забелязва при разходка с кораб по крайбрежието на Йонийско море.
Не може да се сбърка дали плаваш край бреговете на Албания или Гърция.
Примери откриваме и в България: причината Добруджа, формирано още през
миоцена хълмисто плато сега да не е цялостен естествен регион, е политико-
историческа: националната граница между България и Румъния, установена
окончателно през 1940 г. В бъдеще е възможно двата региона да придобият в
Европейския съюз отново единен облик. Ландшафтът в различни части на
един природогеографски регион може да се различава поради свързани с
етноса различия в стопанисването на ресурсите и строителни практики;
следователно държавни политики определят силата на активността. Тоест
демографското налягане е уникална стойност, определяна от конкретния
естествен регион и исторически формиралия се върху него етнос.
Сравнителните стойности са уместни само за съпоставими естествени региони
или като индекси за време.

Изхождайки от горните разсъждения, предлагам под демографско
налягане вече да се разбират не само претенциите за ресурси, произтичащи от
броя и плътността на населението41, но нещо много по-общо: ефектът на
антропосферата върху природната среда. Раждаемостта, миграцията,
променящият се брой на населението са само един от компонентите в
показателя. Вторият са ресурсите на естествения регион, екосистемата на
човека, но третият са икономическите сили, определящи начина на живот.
Трите са като топчета, свързани помежду си с въженце: например нисък
икономически продукт при много ниски ресурси определя скок в силата на
активността. Масите хора, които търсят прехрана на границата на Сахел, без
съмнение са движени от подобно демографско налягане. Твърде много
активност, твърде малко обем.

Демографското налягане ескалира в модерните общества, но още по-
плашещи са значенията, които то ще приеме в бъдеще. В следващите 40
години населението на света вероятно ще се увеличи с 2.5 милиарда души,
основно в развиващите се бедни страни. Надали тези „допълнителни” хора
биха искали да стоят бедни, задоволявайки се с малко храна и вода; всички те
ще поискат да се радват на „американско” потребление, изтъква



Унизената Земя42

американският публицист Томас Фрийдмън. Предстои голямо разместване на
демографски пластове и е твърде вероятно охолните години на западния свят
да отиват към своя край. Ясно е, че традиционно живеещите народи също
оказват екологичен натиск. Историческата демография демонстрира, че
екосистемите и човешките популации са успявали да се нагаждат една към
друга и въпреки многобройните примери за демографски колапс, още по-
многобройни са примерите за постигната устойчивост, дори с цената на загуба
на ключови природни компоненти или обществени улеснения. Докато нашето
модерно общество, което се основава на производството на излишъци, оказва
несравнимо по-силен натиск по сравнение с миналото, тъй като се гради върху
постоянното извеждане на енергия от природния кръговрат, за да я разпределя
чрез пазара.

Представеното чрез опростената формула демографско налягане се
измерва (в ЕС) посредством евро на човек на квадратен километър. Ако
читателят приеме тази необичайна мерна единица като проява на черен хумор
от моя страна, ще има известно право. Не е възможно само от осреднения БВП
на глава да се изведе начина, по който хората обитават екологичната среда.
Швейцарците с годишно над USD 40 000 на човек от населението се обграждат
с крави и градини, докато Украйна с USD 6 900 развива тежка добивна
индустрия. БВП на глава в Кувейт е съпоставим с този на Швейцария, но
големи части на арабската държава са необитаеми заради петролните разливи.

При това редица учени и общественици (сред тях Алвин Тофлър, Жак
Атали, Ал Гор, Паван Сукдев) изтъкват, че концепцията за БВП изкривява
икономическата реалност. Тя има редица несъвършенства, например едни и
същи икономически отношения се отчитат няколкократно в официалния БВП,
без това да има отношение към действителния продукт в края. Също така не се
регистрират вредните екстерналии в производството, а и изчерпаните
природни ресурси за създаване на продукта. Според Тофлър, БВП
представлява обяснителен инструмент на втората вълна, ненужен в
информационните трансформации на Третата вълна. Паричната икономика
вероятно обхваща само половината от обществените икономически
отношения: глобално, сигурно около USD 50 трилиона остават извън паричния
пазар, в сферата на просуматорството (произвеждане за лична или групова
консумация).

Затова потърсих коригиращи коефициенти: допълнителни показатели,
които да изразят характера на силата на активността. Най-общо това са
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възрастовата структура на населението, съотношението градско – селско
население и посоката, която приема качеството на екосистемите.

По отношение на последното, става дума за специфичен коефициент на
деградация, който изразява темпа и посоката в промяната на ландшафтите.
Най-характерен показател за процеса на природна деградация може да бъде
например темпът на обезлесяване: годишният процент на намаляване
площите на първичните гори. Индонезия между 2000 и 2005 г. стигна до 13%.
Всеки тип екосистема има свой собствен поемен капацитет и най-важни
връзки, подложени на натиск от човешката активност. Възможни са и други
показатели за деградация: загуба на биоразнообразие като претеглена стойност
на намаляването на диво живеещите видове в контролни зони; количество
разполагаема питейна вода на човек и т.н. В определени райони може да се
използва и чисто хуманен показател за деградация: брой гладуващи, брой
засегнати от епидемични болести, детска смъртност: деградацията в
природата не подминава обществото на хората.

Не по-малко аналитична информация от обезлесяването носи
територията, заета от антропогенни (урбанизирани) терени, както и делът на
земеделските площи. Изчислено е, че за продоволствено поддържане на
западноевропейски град с милионно население е необходим хинтерланд 500 –
1000 пъти по-голям от площта, заета от града. Градовете са концентрирана
форма на човешко обитаване, която отразява диференциацията и
усложняването на отношенията в обществото. В досегашната тенденция
колкото по-напреднало в информационно и технологично отношение е дадено
общество, толкова по-голям дял от населението е концентрирано в градове.
Информационното общество осъществява демографски натиск върху големи
площи, но не директно, а опосредствано чрез търговията. Може да се каже,
че развитият свят изнася демографско налягане към по-слабо развитите
страни42. Освен това градът е гнездо на демонстративното потребление. Така
че коефициентът на урбанизация отразява едновременно потребителски и
демографски тенденции в обществото. От най-зрелите демографски форми се
очаква да развият ново връщане към селските райони.

Икономическата активност на населението от своя страна отразява дела
на хората, въвлечени в активно преобразяване на жизнената среда. Според
мен, тъй като и безработните консумират и поддържат определено равнище на
жизнено качество, демографската структура може да се улови по-скоро от
броя на населението в трудоспособна възраст (например 16 – 70 години),
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отколкото с показател за заетост или безработица. Възрастовият показател за
икономическа активност насочва към моделите на т.нар. потенциална
демография и използването на показателя жизнени очаквания, който ще даде
перспективата  относно човешкия натиск върху природата.

Най-обобщено за макроикономически цели виждам силата на човешката
активност представена чрез функцията (парична стойност на икономическия
продукт, гъстота и структура на населението, урбанизация (популационна
стратегия), норма на деградация). Икономическият продукт, измерен в пари, в
пълния модел на демографското налягане ще се увеличи със страничния
икономически продукт отпадъци (дневно 300 хил. т. отпадъчни води, 25 хил.т.
въглероден диоксид и 1600 тона твърди отпадъци за милионен европейски
град). Пътната мрежа е друг антропогенен продукт, който води до
самоусилване на демографското налягане и затова заслужава централно място
в модела; възможно е прилагането му и в знаменателя като показател за
състоянието на естествените региони. Най-общо казано, селищната мрежа и
пътищата канализират демографското налягане.

Демографското налягане се определя не само от абсолютните значения на
силата на активността, но и от нейната промяна. Урбанизацията и пътната
мрежа са по-статични величини, може да се каже заварени обстоятелства в
сравнение с прираста на БВП на даден регион. Така че за по-прецизно
изчисление на демографското налягане е необходимо числителят да се
разглежда като степенна функция с конкретно подбирани за даден естествен
регион фактори и тегла, както например още през 1960-те години е направено
с елементите, определящи цената на недвижимите имоти в предградията.
Също така, логично е да се предположи, че за различните социално –
икономически формации факторите в силата на активността ще се различават.

Разсъжденията, които излагам тук, са първа крачка в значителен и екипен
труд, който предстои, ако социалната политика реши практически да се
възползва от познаването на демографското налягане. Засега вниманието
спират две възможности, произтичащи от тази рамкова концепция. Първо,
налице е метод за бързо, лесно и за големи аналитични цели достатъчно
достоверно измерване резултата на системата икономика – общество –
природа в даден регион. Второ, прокарва се паралел между биофизиката и
икономическия свят, което дава на економиката сериозен фундамент.
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Намирам за разумна тезата, че всеобща формула на човешкото поведение
не е възможна. Според мен, социалните аспекти на човешкото поведение биха
могли може би да се представят с една универсална формула, в която насока
през XIX век са работили т.нар. социални физици, а през XX век се трудят
изследователите на бюджета на времето. Но културните аспекти на
поведението не се поддават на универсални обобщения. Мюрдал загатна за
това в есето Колко научни са социалните науки. По-горе изтъкнах, че силата на
активността зависи както от количествени фактори, така и от качествени,
свързани с културата на обитаване на една група хора в конкретен регион.

Знаем, че ако потребителският модел на Запада се приложи в развиващите
се страни, планетата още сега няма да може да отговори на 12 пъти по-
големите ресурсни претенции. Икономиката на Китай продължава да се
развива бурно, макар че заради глобалната финансова криза растежът й малко
се забави. Китай вече изпреварва Япония по номинален БВП. Брутният
продукт на глава е нисък, но и той ще нараства. Към 2030 г. в Китай вероятно
ще живеят 1.45 милиарда души. Житейските ценности на мнозинството в
Китай вече са про-западно, консуматорски ориентирани. Ако нови само 1.5
млрд. души консумират така, както сега това правят 300 млн. американци
(САЩ създава между ¼ и 1/3 от световния боклук), не желаем да си
представим какво ще се случи със Земята. Преди доста време берлинският
физик Вернер Ебелинг изчисли, че ресурсите на планетата са достатъчни
цялото й население да се движи по 3 часа на ден с автомобил от средна класа с
разход на бензин 10 литра за час. Става дума за наистина всички природни
ресурси: онези 4.4x1016 вата слънчева енергия или 342W/m2 , които звездата
Слънце излъчва върху планетата Земя и прави възможни метеорологичните,
биологичните, екологичните и икономическите процеси (ако няма ядрена
енергия и изгаряне на твърдо гориво). Останалите 21 часа трябва да изчезнем
някъде. Може би вече 22 часа? А може би вече наближаваме полунощ.

Може би бедността на мнозинството ще саморегулира свръхпотребление-
то? Но бедните стават все по-хитри и информирани, те не желаят да се
съобразяват с плановете на богатите за саморегулация чрез тяхната бедност.
Те мигрират към богатите страни. Разрушителни оръжия попадат в ръцете им.
Планетата така или иначе ще отговори с катастрофа или с нещо друго, ако
преди това оскъдността, насърчавана от пазара, не кристализира в
непознати по-рано взаимоотношения между хората.
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Да разгледаме следния обобщен пример за две хипотетични
доиндустриални общества. Едното развива земеделие чрез палежно-огнева
система, другото е съставено единствено от ловци и събирачи. Както доказва
антропологът Маршал Салинс в книгата Икономиката на каменната ера
(1974), и двете традиционни общества биха функционирали при плътност на
населението, която е много по-ниска от т.нар критичен носещ капацитет на
екосистемата. Нека приемем, че в хода на историята земеделците развиват
някакви нови социални форми, подтикващи ги да произвеждат повече
продукция, като почвата и климатът първоначално им позволяват това. Те
започват да обработват земята по-интензивно, например като съкращават
времето за регенерация на изсечените гори. В това общество ръстът на
населението и на реколтата взаимно се усилват: процесът е
автокатализационен. В същото време ловците запазват ниска плътност в
големия си ареал – не толкова заради оскъдност на дивеча, чийто прираст в
тропиците според някои изследвания надвишава 40 пъти консумацията на
ловците, колкото заради институциите (нравите), които предполага ловният
бит и морал. Нуждата от организация на труда на повече хора за добиване на
реколти формира при земеделското население по-усложнени социални
структури, докато при ловците по-силно се развива индивидуалната
митология.

Интензивното земеделие води до “освобождаване” на все повече площи за
нуждите на спиралообразно нарастващото население и резултатът е, че
природата деградира от първичното си богато разнообразие. Ако бъде
премината критичната граница на експлоатация, която засяга плодородието на
почвите, или климатичните условия трайно се влошат, набъбналото население
вече няма с какво да се изхранва и в най-добрия случай е принудено да
емигрира. Образува се демографски вакуум, който се запазва, докато
качеството на природата евентуално не се възстанови и ресурсите отново
могат да поддържат човешко общество – или се появят нови хора с различни
производствени навици.

Горният пример демонстрира ценността на традиционното екологично
знание: забраните за употреба на определени храни, предписанията за
сеитбооборот, лунният календар на ловците и земеделците, табу върху убиване
на добитък или диви животни, времето за пости, дори семейната организация и
принципите на собственост и наследяване на поземлените имоти – те имат
дълбоко економическо значение. Чрез тях се осъществява невидима регулация,
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която за икономическия агент изглежда нерационална. Но традиционното
екологично знание е повече от рационално, то знае къде трябва да се спре. То
чертае демографските стратегии, посредством които човешките популации
достигат до устойчив баланс с екосистемата.

Напоследък стана известна традиционната земеделска техника квезунгал в
Хондурас43: през 1998 г. отдалеченото селце Гуарита избягва бедствието след
урагана „Мич” благодарение на традиционните селскостопански методи.
Земята се терасира, а посевите се разполагат под стволовете на дървета, чиито
корени задържат почвата. Околните райони са опустошени от урагана, но
благодарение използването на традиционната техника в селото е загубена само
10% от реколтата. Интересно е, че в прилежащите земи са прилагат научни
селскостопански методи, които обещават голяма ефективност, но се оказват
провал, защото са подходящи за равнини, а не за хълмисти терени.
Традиционният метод квезунгал не използва техниката за освобождаване на
площи чрез изсичане и изгаряне и допълнително обогатява почвите.

Основна форма на демографска стратегия при промяна на плътността и
природните условия е миграцията. Всъщност може би демографското налягане
следва се дефинира именно чрез движението на човешките маси, като
импулсите за задвижването им могат да са както със социално-политически,
така и с природно-икономически генезис. Какво се случва с човешката
популация, когато силата на активността й нарасне? Етносите – устойчивите
човешки популации – реагират всеки по уникален начин към промяната.
Пренаселването на полисите в Древна Гърция води до елинската колонизация
на Средиземно и Черно море. Нарасналото демографско налягане в Централна
Азия и отслабването на границата, охранявана от Рим, задвижва Великото
преселение на народите. „Отеснялата Европа” през Средните векове потъва в
съседски войни и намира отдушник за активността си в кръстоносните походи.
Но на границата на Новото време знаково е решението в Нидерландия, където
огромното демографско налягане води до отвоюване на земя от морето.

С голямо обобщение, демографското налягане се променя от действието
на две големи групи фактори: изменение в ресурсната база на естествения
регион и промяна на обществената произвеждаща система. Резултатът и от
двете е преобразуване на ландшафта. Пример за първия процес ще видим в
трагичната история за големия глад в Ирландия през 1845 – 1852 г.
Благодарение на промяна в ресурсната база: въвеждане на картофите като
земеделска култура, населението на острова първоначално се удвоява до 8
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млн. души. След това популацията спада с 25%: болест по картофите води до
измирането на един милион от „излишното население” на Ирландия (според
терминологията на тогавашната икономическа школа в Британия), а още един
милион ирландци емигрират в Америка. Това впрочем демонстрира рисковете
на монокултурното стопанство: в традиционните народи подобна напаст е
невъзможна, тъй като в родината на картофите – Андите, са култивирани 3600
разновидности.

Относно промяната на произвеждащата система, най-характерен пример
откриваме в неолитната революция, преобразила Плодородния полумесец, а
преди почти 9000 години и земите на днешна България. Откриването
(научаването) на земеделието и животновъдството води до трайно усядане на
населението и преобразява лицето на земята. В най-ново време същият процес
на генерална промяна в силата на активността заради обществено-
икономически трансформации видяхме в деградацията на земеделието в
България първо след национализацията, след това при реституцията на земята,
съвпаднали с масова миграция на селското население.

Силата на активността на хората, за която говоря, попада в родовата
категория на биохимическата енергия, открита от Владимир Вернадский още
преди сто години. Биохимическа енергия, активираща се в критични ситуации,
поражда феномени като миграцията на пустинните скакалци и самоубийствата
на лемингите. Руският етнолог Гумильов прилага към човешките популации
подхода на Вернадский и така обяснява например преселението на степните
народи в Евразия. Гумильов тълкува големите демографски промени чрез
идеята за пасионарни тласъци – етногенезисът, демографското развитие, не
протича плавно, а чрез пулсации. Тези пасионарни тласъци представляват
свръхнапрежение на обществото, насочено към определена политическа
задача или в отговор на промяна на средата. Овладяване на нови територии,
т.е. природна среда се случва именно след подобни тласъци или дори
взривове. Впрочем сходно пулсиращо движение Томас Кун вижда и в
структурата на научното знание: не плавен ръст от незнание към познание, а
моменти на рязка промяна на един начин на мислене (научна парадигма) с
друг.

Както стана ясно, биохимическата енергия не може да се види. По същия
начин не може да се види пряко и ентропията – ентропията е логически
композирана, спекулативна величина; но ентропия има. Така също
демографското налягане е невидимо, видими са единствено неговите
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проявления; то е нашата теоретична конструкция, която ни позволява да си
обясним това, което става сега със Земята.

Да отбележим още три момента. Първо, демографско налягане действа и
там, където хора не обитават (топенето на ледовете в арктическите и
алпийските райони). Второ, хората упражняват налягане върху екологичните
системи не само чрез труда, а просто чрез битието си. Например, в
“недокоснати” системи преминаване на хора 10 пъти по една и съща пътека
води до забележима промяна в тревната покривка, 50 минавания унищожават
тревните съобщества за една седмица, а 150 – за три дни. Добавя се и т.нар.
фактор на безпокойството. При плътност 1.5 човека / ха птиците изоставят 1/3
от гнездата си.

Трето, демографското налягане се изнася през граница. Държавите в
повечето случаи включват много на брой естествени региони и демографското
налягане се преразпределя между тях. А също и между държавите, макар
държавните граници  да оставят трайни следи при поделянето на един и същ
естествен регион.

В тази връзка, теорията за демографско налягане намира още едно
потвърждение в рязкото нарастване на биологичните инвазии, съпътстващо
глобализационните процеси. Съвременни проучвания сочат, че броят на
инвазивните видове пряко зависи от размера на БВП на дадена страна (виж
доклада Biological Invasions in Europe: Drivers, Pressures, States, Impacts and
Responses: Philip Hulme, 2007). На пръв поглед свойствената за по-богатите
държави активна международна търговия е очакван посредник за пренос на
видове между континентите, но процесът е по-сложен. Високото демографско
налягане променя ландшафтите в посока еднотипност и така облагодетелства
непретенциозните към средата видове, ако те разбира се не представляват
икономически интерес за човека. Пришълците са улеснени от факта, че
евентуалните им естествени конкуренти или хищници в повечето случаи са
вече изтласкани поради продължителното действие на високо демографско
налягане в страните приемници. Тоест можем да си представим също и
специфично биологично инвазивно налягане. Днес антропосферата се оказва
инфраструктура не само за разселването на животните и растенията по света,
но и за оцеляването и налагането на видовете в макроеволюцията.
„Деликатните” бегълци към зони с по-ниско демографско налягане имат все
по-малък шанс за оцеляване.
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Интензифицирането на човешкия живот, отразяващо се в нарастваща сила
на активността, води до природна деградация с темп, който от определена
точка се самоусилва. Ако се премине някоя повратна точка (tipping point),
промяната става необратима. Може в началото тя да не е видима – хората
продължават да сеят и очакват да пожънат. Но първоначалната природа,
природата на естествения регион преди хората да се намесят с прекомерната
си активност, деградира невъзвратимо. Видовете измират и генетичният им
комплект не може да се върне. Екосистемите обедняват и водят непълноценно
съществуване. Насърчаваната от индустриалната икономика еднотипност на
екосистемите е много сериозно уязвима към болести или катаклизми.
Екологична катастрофа, свързана не само с промяна в климата, e все по-
вероятна.

Ето какво твърди представителят на съзнателното общество на Острова в
книгата на Олдъс Хъксли Island (1962): “Ленин казваше, че електричество
плюс социализъм е равно на комунизъм. Нашите уравнения са по-различни.
Електричество минус тежка индустрия плюс контрол на раждаемостта е равно
на демокрация и изобилие. Електричество плюс тежка индустрия минус
контрол на раждаемостта е равно на мизерия, тоталитаризъм и война”.

За да се осъществяват жизнените функции на едно нормално ниво на
потребление (оборудван дом, автомобил, средства за информация и
комуникация и т.н.), в модерните общества се използва енергия от
разнообразни енергийни източници, но най-често това са изкопаеми горива.
Основен мотиватор за консумация на енергия се оказва пазарът. Пазарът
стимулира производството с цел печалба, а не по необходимост. Също така е
добре известно, че модерният маркетинг сам създава потребности.
Производството не за потребление, а за печалба – разделянето на втората от
първата вълна, стоковият фетишизъм на Маркс – е това, което води до
ескалация в използването на енергия. Наистина, самият факт, че се консумира
толкова енергия трябва да се отдаде на творческия човешки процес, довел до
настоящия прогрес. А и още от трудовете на Торстейн Веблен на
икономическата наука е известна човешката склонност  постоянно да се прави
нещо: не заради резултата, а заради самото правене. Но в модерната
икономика само резултатът е важен и той трябва да е възможно най-висока
печалба.
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Неокласическият икономикс разглежда оскъдната енергия като типичен
проблем на разпределението: неограничено нарастващи изисквания и
ограничени наличности. Оскъдността ще доведе до ръст на цената на
енергията и съответно до по-ниско потребление, или до спасителна иновация.
В тази насока е проведен анализът и в стойностния труд Economics of the
Environment (1998) на икономиста от неокласическата школа Хорст Зиберт.
Този модел позволява математическо оптимиране и вероятно затова изглежда
още по-авторитетен; очевидно той може да се прилага за разпределяне на
всякакви природни ресурси. Струва ми се обаче, че безрезервно доверие в
механизма на саморегулацията не е уместно за икономиката на природата,
„изпъстрена” с повратни точки. При това неокласиците са склонни да
аплодират моментните икономически интереси на хората, превръщайки тези
интереси в оправдан мотив за всяка – не само стопанска – дейност. На
практика нерегулираният пазар и неограничената власт на парите дават
огромно влияние на индивиди и групи, които нямаше да са толкова важни, ако
начело в обществото бяха най-разумните или най-способните. Въпросните
хора и групи не биха продали, за да стане по-евтино или пък купили, за да
стане по-скъпо. Те спекулират и се възползват от недостига.

За съжаление прогнозата на Торстейн Веблен, че революцията на
инженерите ще освободи обществото от силата на притежателите на много
пари засега не се сбъдва. В Инженерите и системата на цените, сборник
есета от късния период на учения, Веблен прогнозира, че тъй като
специалистите стават все по-умели, а знанията им все по-диференцирани,
необходимостта от собственици на средствата за производство ще отшуми44.
От рутинния мениджър или финансист ще има все по-малко полза, тъй като
няма да може да се справи с нарастващата сложност на производствения
процес. Инженерът, който заради тази сложност трябва продължително да се
обучава, става все по-самостоятелен и в крайна сметка поема управлението не
само на производствения, но и на социалния процес. Инженерната революция
ще освободи света от капиталиста.

Информационната революция сега отново обновява производствените
принципи. Както и преди, няма изгледи капиталистите да изчезнат. Изглежда
човечеството здраво се държи за капиталиста – тази скъпа алтернатива на
вездесъщата, тоталитарна държава. Но разпределителният механизъм на
пазара е недостатъчен, когато се налага да се отговори на сложни екологични и
демографски проблеми. Оказва се, че икономическите механизми, които могат
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да повлияят на демографското налягане, зависят най-вече от тоталния
ангажимент на обществото45.

Структурите на държавната институция биха могли да привлекат за
обществено значими цели далеч повече ресурси, отколкото другите
икономически агенти. Ограничаването на държавната намеса е двулико: от
една страна така се пропуска възможността за подпомагане, тоест
намаляването ролята на държавата е социално зло. От друга страна,
разбира се, никой не дава гаранция, че личностите и организациите,
олицетворяващи държавата, ще бъдат на висота. Така или иначе, мисля, че
концепцията за демографско налягане би била полезна за едно глобално и
държавно макропланиране, изградено върху принципите на устойчивото
развитие. Трансформацията на икономиката от продукция в информация е
шанс да се намери отдушник за високото демографско налягане, дотолкова
доколкото въздействията върху развиващия се свят се следят и смекчават.
Паралелно с това, откритите от институционалната школа самоусилващи се
механизми в обществото (според Дъглас Норт това са опитът, големи
първоначални инвестиции, координация, адаптационни очаквания) могат да
намерят съществено място в идеологията на економиката. Да се инвестира в
знание си заслужава, макар като правило изгодата от инвестицията да остава за
следващото поколение, а не за момента.

Развиващият се свят, поставил си догонващи цели, ще прецени дали
капиталистическото развитие го прави по-богат или пък го води към
деградация на природния капитал. Ако паричните потоци се разгледат през
призмата на устойчивия просперитет (с помощта на подхода, изчисляващ
пълната стойност на т.нар. екосистемни услуги), ще се окаже, че много
икономически проекти са неизгодни. От друга страна, чрез използването на
показател за демографско налягане могат да се открият нови зони, подходящи
за развитие на рекреационен туризъм или биоземеделие. Могат да се
определят територии за освобождаване на налягането, където да не се
пристъпва към строителство на нови пътища или енергийни проекти. Може да
се изследва и хипотезата за „вентили на демографското налягане”, с които да
се предотвратяват военни конфликти, произтичащи от бедност и
пренаселеност, чрез големи инфраструктурни проекти.

Идеята за управление на демографското налягане всъщност отдавна се
прилага на отраслово ниво – поемен  капацитет е известна концепция в
туризма. Примерът на два български черноморски курорта, които върху
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сходна площ са разположили туристическа инфраструктура съответно за около
20,000 и 60,000 души показва, че там, където поемният капацитет на
микросредата е надхвърлен, спада удовлетвореността, което разбира се има
негативен ефект върху печалбата. В по-малко натоварения курорт
собствеността е концентрирана в разпределящо дивиденти дружество, което
взема инвестиционните решения централизирано, докато в по-натоварения има
множество инвеститори и собственици на хотели, които се конкурират
помежду си и искат да употребяват за печалба колкото се може повече площ:
христоматиен пример за това, че конкуриращият се пазар не може да се
справи със самоограничаването. От държавата, от нейното знание и
компетентна намеса, економиката има нужда – дотолкова, доколкото
економиката е икономика на идеалната държава.

Според мен екологичната идея е естествената траектория за развитие на
българската икономика. Економиката може да даде посока на стопанството ни,
да го открои в гъмжилото на глобалното село, но също така ще обедини
населението социално и политически. Вече можем да се поучим от примера на
редица държави, които търсят социална и природна устойчивост. България е
държава със съхранена природа и на тази база развива екологично
ориентирано стопанство: нека нацията се обедини около тази идея и в период
до десет години ще постигнем значителен икономически и социален напредък.
Проектите за Голяма Индустрия, Велика Енергетика и Могъщ Туризъм следва
да се изоставят – както и да се подходи с повече критичност към широките
последици от навлизащия в страната чуждестранен капитал.

Дали това ще стане така? Институцията на държавата в крайна сметка е
отражение на идейния и нравствения потенциал на нацията. Но налице е и
тежка емоционална умора: след 1989 г. надеждата за  по-добър и свободен
живот изкара на няколко пъти българите на площадите; неизменната
ненаказуемост на екологичните и икономическите престъпления през
последните десетилетия доведе до това, че хората се отдръпнаха от
обществено-политическия живот. Библията ще ни отговори на въпроса защо
ниското демографско налягане в България се съпътства от демографска и
социална криза: „Там, където няма мъдро ръководене, народът загива”.

По-горе ми се изплъзна думата “нация” – последният въпрос, който ще
разисквам на този етап, е за причинителя на демографското налягане. Според
мен това е не толкова човекът и държавата, а етносът, народът.
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Една от хипотезите, които възникват във връзка с “психологическия”
проблем на економиката, който ще разискваме в четвърта част, е дали има
зависимост между народните поведенчески особености и екологичната среда,
в която се формира етносът. Природните фактори са извънредно значителни,
щом определят нашия ръст, цвета на косите, формата на черепа: телата ни.
Влияят ли те и на психиката? Няма как да е иначе. Самият човешки език е
повлиян от условията на околната среда. Известно е, че лексемите за “сняг”
при инуит са близо 15, езикът тева използва 15 думи за различните части от
един стрък царевица и около 40 термина за описание на листа на растения, а
звуковите форми при планинските народи използват ехото и силата на вятъра.
Най-обобщено, прекалено изтънчената култура е белег на дистанциране от
природата, а суровите природни условия създават борбени популации.

Човекът живее в тяло, организирано не по-различно от останалите
бозайници. В рамките на нашия вид са се формирали истински подвидове –
човешките раси. Това говори, че човешкият вид е търпял достатъчно
продължително въздействието на факторите на средата. Homo erectus вероятно
се появява преди повече от 1.5 млн. години. Според най-нови проучвания46 на
човешките гени, човек с модерна анатомия е обитавал Африка преди 200,000
години и се е разселил извън Черния континент преди 70,000 години. Само
преди 28,000 години неандерталецът и кроманьонецът са обитавали едни и
същи ареали в някои региони на Европа (Румъния, Португалия). Трябва също
така да знаем, че грацилизацията (процес, в който масивните кости на черепа
стават по-фини), се е случила през VI хил.пр.н.е. в субтропичните зони на
Европа и пет хиляди години по-късно в горските зони с умерен климат.

Германският етнолог Лео Фробениус използва термина paideuma:
стопанска, културна и духовна формираност на населението от територията,
която то населява. В крайна сметка това, на което казваме ландшафт, е
милиони години еволюирало “лице на Земята”, преобразено само за няколко
хилядолетия стопански и културен процес: лице на Земята, което е видяно,
осъзнато и почувствано свое. От друга страна, оказва ли народопсихологията
влияние върху състоянието на околната среда? Различава ли се демографското
налягане, което различни народи на еднаква степен на обществено-
икономическо развитие оказват върху природата? Може ли да се заключи, че
българите са по-немарливи към околната си среда от гърците например? Не
мога да твърдя подобно нещо със сигурност, но определено съществува
разлика в отношението към околната среда сред хората от различните етноси.
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За пореден път най-подходящ се оказва синтезът на концепциите.
Човешките раси са изградени от суперетноси, формирани както от природната
си среда, така и от завещаните социални институции, така и от генетичния
материал, който се е влял в тях. Заселвайки планетата, човекът попада в
различни по природно налягане среди. Някъде мястото си подбира хората –
така е в Югоизточна Европа, поле на засилена популационна динамика, където
може да се задържи само етнос, имащ достатъчно гъвкава и устойчива
социална структура, както и производствени навици, които оползотворяват
геостратегическото положение и високото плодородие на почвите. Така също
обитателите на планинските терени са сурови философи, казано метафорично
по-извисени. Хората, живеещи край морето, са космополитни, по-склонни към
промени.

На други места институции като религията определят характера на силата
на активността. Нерядко се случва даден етнос, независимо от територията, на
която се разселва, да запазва институциите и производствените си форми
(пример дава Робинзон Крузо, а и европейската инвазия в Северна Америка) и
силата на активността, която определя числителя на демографското налягане,
остава константна величина. Така че във формирането на средата на обитаване
на нашия вид в крайна сметка водещ се оказва екокултурният ефект. Всеки
етнос има възможности за високи културни постижения на базата на
природните предпоставки, но някои обществени структури са по-благоприятни
от други за разпространението на културните образци.

Накрая, нека обясня защо не представих повече статистически изчисления
за демографското налягане по страни. Тъй като процесът на създаване на
национална държава е явление едва от новата история, днешните държавни
граници трудно могат да отразят етническата динамика на определена
територия. В движението на тези много големи културно–природни процеси,
границите на националните държави днес са изолирали нещо, наистина в
очите ни доста устойчиво, но ефимерно на фона на генезиса на дори само един
единствен биологичен вид – и постоянно “течащото” феноменално явление
демографско налягане върху естествен регион.
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КАК ДА РАЗБИРАМЕ ЕКОНОМИКАТА

От праговете на демографското налягане зависи качеството и
продължителността на човешкото съществуване на планетата. Както видяхме,
силата на човешката активност сега се определя до голяма степен от
икономическия резултат, преценен от пазара. Големи са изискванията и
същевременно бариерите, поставяни пред новия екологичен модел на
икономиката: взимайки основание от нуждата от екологична промяна, някои
търсят чрез него реформа на цялата икономическа теория. Това едва ли е
възможно, да се налива ново вино в стари мехове. Според мен предстои
изграждане на напълно нова обществена парадигма за икономиката. Като
начало економиката може да помогне с изследване на две ключови идеи
относно характера на съвременното стопанство:

 анти-екологичните последствия от пазара;
митологията на пазара.
Демографското налягане е насочено към първия план. Психологическият

подход се стреми да отговори на сложността на втория. Изпреварвайки хода на
изложението ще посоча, че економиката се интересува от следните процеси в
човешката психика:

1) Между знание и поведение съществува празнина в екологично
отношение. Хората знаят за екологичната криза, но индивидуалният им
отговор се бави. Днес за масите опасенията от екологична катастрофа са доста
по-слаби от финансовата криза.

2) Хората искат да купят спокойствие и чиста съвест, както и
превъзходство. Класическо обяснение на поведението на хората като купувачи
на екопродукти е обвинението на свръх-Аза. Екологичните продукти, които се
предлагат на пазара, едновременно повдигат обвинение и успокояват съвестта.
По-общо, всеки нов скъп продукт е обвинение за човека, който не е в
състояние да го купи. Невъзможността на “другите” да купят даден продукт
стимулира тези, които могат, да купуват повече.

3) В екологията на идеите с предимство оцеляват и се налагат тези
концепции, които вече са познати на човека. Новото знание, вкл. факти, се
подценява и изтласква. Този процес се усилва, ако новата информация
противоречи на установките.

4) Дори малки грешки в установките на хората водят до големи
поражения, след като бъдат мултиплицирани от производните им социални
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структури. Идеята, че човекът е нещо различно от природата постави под
въпрос оцеляването на вида ни.

Колкото и да е странно на технократите, именно промяната в човешката
психика стои в основата на силата на активността на новата икономика.
Ключът към ограничаване на демографското налягане е в човешките умове. Да
вземем като пример високата плътност на населението във водещата световна
икономика Япония (и свързаното с това високо ‘обективно’ демографско
налягане, трето сред разгледаните страни) и пазещото отношение,
минимизирало натиска върху природата в тази страна – сравнено с по-ниската
плътност на хората в Австралия или Канада, но “фосилното” отношение към
природата там. Тук става дума за културни модели, които определят характера
на човешкия натиск върху природата. Възможно е земята под далекоизточните
култури като Китай, Корея и Япония да издържа на активността на толкова
много хора само благодарение на едно по-специално, одухотворено
отношение. Смяната на производствената база в Китай след 1950 г. и след това
през 1980 г. доведе до тежки щети за природата, но изглежда и
Комунистическата партия започва да осъзнава ограниченията на пазарното
капиталистическо развитие.

Целите на економиката се нуждаят от изграждане на трайни навици за
самоограничаване от излишното от страна на хората, бизнеса и политиката.
Това определено е по-трудно за постигане от бляскав успех в продуктови
продажби. Целите на концепцията за хармонично  взаимодействие в системата
(природа – икономика – общество) са икономически в същността си, но докато
економиката работи за по-добро икономическо бъдеще, тя се управлява от
етичен императив47 – за разлика от класическият маркетинг на убеждаването
за покупка, който не вижда по-далеч от третото тримесечие. Обясних как
гледам на добрия екомаркетинг: не като оползотворяване на бизнес
възможност, а като път за опазване на околната среда.

За да се оцелява, трябва да се съчетава. Големи учени като Умберто Еко
се изявяват като публицисти и романисти, нобелистът по икономика за 2008 г.
Пол Кругмън е колумнист в New York Times. Интелектуалците в края на XX
век поеха предизвикателството да отхвърлят противопоставянето между
научно (елитарно) и масово. Подобно безсмислено противопоставяне е също и
“всесилна държава” срещу “всесилен пазар” – или команда, или свобода. Това
е незрял подход.
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Тогава може би е добре пазарът да се слее с природата? Бизнес с опазване
на околната среда, опазване на околната среда посредством бизнес... Така се
говори напоследък, но съчетанието им според мен е обречено. Когато пазарът
бъде оставен да регулира, щом има търсене възниква и предлагане – на неща,
които не бива да се отчуждават. Изваждането на природни ресурси от
екосистемата има огромна алтернативна стойност, тъй като разрушава цялото.
То задейства ефекта на пазарния дефект – невъзможност пазарът да
регистрира определени аспекти на стойността. Пазарът не може да долови в
един продукт цялата стойност на природата и се проваля в опазването й.
Необходимо е по-цялостно посредничество, не само със стоковите цени, а и
посредством регистриране цената на „услугите на природата” като улавяне и
задържане на въглероден диоксид, опрашване, предотвратяване на ерозията,
осигуряване на преграда при бури, генетичен ресурс, осигуряване на лекарства
и т.н., а защо не и при отчитане на демографското налягане.

С консуматорски и себично ориентирани „либерални” модели (виждащи в
общите блага само трагедия) – или в носталгични посттоталитарни рамки,
голямата идея за разумно човечество с респект към природата не е възможна.
Економиката ще възникне от естествените предпоставки: хора, природа,
културни ценности – материални и духовни, за да постигне многоаспектната
си цел. Да потвърдим, целта на економиката е едновременно да доведе до:

 съхраняване на природата и осигуряване на възможност за естествено
протичане на природните процеси;

постигане на икономически цели (печалба, трайност, пазарно влияние);
целесъобразност, ефективност, подобрение, качество;
ползи за индивида и обществото (достатък, културно развитие).
Вижда се много по-сложния характер на економиката спрямо

класическата маркетингова концепция. И четирите цели трябва да се
преследват едновременно. Економическият подход се насочва към трайност,
достатък и ценности. Паричният резултат в него е следствие, а не основание;
постигането на излишъци се заменя с достатъци. Екомаркетингът има едно
измерение в повече от конвенционалния маркетинг, той изхожда от
въздействието на стопанската дейност върху средата. Екологичен маркетинг,
прилаган от анти-екологични бизнес практики, няма.

За класическата маркетингова идеография, чувстваща се призвана да
изследва възможностите за рекордно забогатяване, тази пътека се оказва
твърде стръмна. Сред малкото изключения за задълбочена трактовка на
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връзката “екология и маркетинг” е трудът на професора по бизнес етика
Ендрю Крейн48. Британският изследовател например изтъква, че истинският
“зелен” бизнес днес избягва да рекламира екологичните ползи и акцентира
върху потребителските ползи, вероятно поради рекламното претоварване на
екологичния образ от Голиатите. Но като цяло, въпреки динамичното ново
време, икономическата наука и маркетинговата техника продължават
повърхностните си рационализиращи анализи. Въпросът за ефективното
разпределение на ресурсите остава недокоснат. Дотогава, докато “опазването”
подтиква към покупки и не е твърде радикално, маркетингът на
предприемачите е щедро екологичен. Там, където принципите носят
неудобства, маркетингът заявява, че движението за екологична промяна е
политически крайно и стопански незряло.

Следните според мен са моментите в икономическата реалност, за които
икономическата политика тепърва трябва да даде сметка:

 Фактът, че човекът е Homo faber – хората създават ценности;
 Фактът, че хората живеят колективно и имат склонност към

(стопанска) политика;
 Ценностите са разпределени в колектива непропорционално: както

материалните, така и невидимите ценности. Последните определят
йерархията, основана на чест, където авторитетът не съвпада с видимото, а
съответства на вътрешното;

 С получените в разпределителния процес ценности хората търгуват. Те
осъществяват разменни процеси, за да общуват – ние сме Homo marketing.

Някои виждат економиката в ангажимента на правителството да
оползотвори икономическия потенциал на периферните региони. Но държавна
ли е економиката? Самоцелните инвестиции в регионална инфраструктура,
към които правителствата толкова често прибягват, за да създадат търсене и
разходи във време на депресия, са голямо екологично зло. Само чрез
„пречистване” на държавната власт пазарът ще стане наистина свободен: без
манипулирани цени, ненаказани екологични престъпници, монополи. Но в по-
общ план пазарът очевидно не се справя със задачата да управлява общото
природно богатство. Пазарната анархия обрича обществото на бедност,
макар чрез нея отделни индивиди стават свръхбогати и така общата сума на
богатството евентуално нараства. Същевременно механизмът на пазарната
конкуренция няма да се оскверни, ако правителството заеме по-активна
позиция в опазването на природата. Държавата следва да формира нова
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регулативна структура с економически цели, с ресурси от закриването на
редица сега действащи ведомства. Нещо повече, начело на републиката следва
да застане главен Еколог, а не Пръв ловец.

На терена на опазването на околната среда резултатите от сегашната
пазарна философия са истинско поражение. Предлагам този, който изпитва
съмнения относно вододела на етиката в екомаркетинга, да прецени сам
екологичните последици от посредническата търговия с природни ресурси.
Екологичен или все пак анти-екологичен е този маркетинг, който стимулира
изсичането на девствени гори, за да достави на пазара еко-масички? През 2005
г. племенни представители от тропическите гори заявиха на конференция на
ООН: механизмите в протокола от Киото не зачитат и не гарантират правата
ни. За да се получат сертификати за редукция на емисии, които след това могат
да се изтъргуват на пазара, както и за производство на биогорива, се изземват
земи и се унищожава биоразнообразие. Глобалната коалиция за горите твърди
в доклад от 2008 г.: “Пазарните механизми (за опазване на природата) като
цяло са ... повлияни от структурите на властта. Те са изключително
привлекателни за големите частни компании”.

Адам Смит публикува Изследване на природата и причините за
богатството на нациите през 1776 г., 27 години след първия си голям научен
труд, посветен на човешкия морал. “Изследване” безспорно е голямо научно
постижение, само че в тази книга “научно” не означава дефиниране и
определяне на граници за “науката на Смит”. Научният път на прочутия
шотландец е по-скоро описание на един фактически, “позитивен” процес:
сравнение на начините за създаване и трансформация на стойност,
разсъждения върху човешки стремежи, исторически предпоставки и естествен
ход. Много характерно е, че Смит отделя голямо внимание на географската
среда като фактор за историческото икономическо развитие.

Без да навлизаме в дълбочина в “Богатството”, нека разгледаме
значението на подхода на Смит в две всяка по своему емблематични книги –
Произходът на видовете и Егоистичния ген. Често в специализираната
литература е посочвано, че докато Чарлз Дарвин разработва публикувания
през 1859 г. труд, е чел и даже е бил пряко повлиян от Адам Смит. Това не е
трудно да се забележи в следните насоки: Дарвин редица пъти се позовава на
правилото „оживява по-пригоденият”, което движи т.нар. естествен отбор.
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Това е идеята за конкуренцията, пренесена от икономическата теория в
територията на науката за живата материя, биологията.

След това ще забележим колко често Дарвин, включително и
експлицитно, изтъква идеята за икономика на природата – т.е. динамика на
адаптивни биологични форми. Но има нещо даже по-съществено. Дарвин
взема от Смит концепцията за естествен, извън-персонален, лишен от цел и
демиург ход на събитията, породила толкова много критика срещу него. Като
“булдог” (тази порода е използвана за проф. Хъксли, един от най-ревностните
поддръжници на дарвинизма) Дарвин не спира да повтаря, че умисъл в живите
процеси няма. Докато Дарвин защитава по този начин естествоизпитателския
си подход, при Смит наистина този мотив само се предусеща: “не че някой”, а
действието на невидими закони се проявява в ръката на пазара и лес-фер.

Втората книга – популяризацията от Доукинс на главните еволюционно –
генетични концепции на съвременната (социо)биология, е написана 200
години след изследването на Смит за икономическите отношения и на пръв
поглед попада в съвсем различна научна и светогледна плоскост. Обаче в
Егоистичния ген се забелязва нещо много особено: Доукинс ползва труда на
Дарвин като аксиоматична основа на философията на природата и така
косвено отново пресъздава светогледа на Адам Смит. Също така, Доукинс (в
линията на Уилям Хамилтън) отдава особено значение на анализа на печалби и
разходи. На практика авторът заявява, че в адаптивната стратегия на гените
количественият, икономически аспект има абсолютна роля. В този смисъл той
се обляга на твърдение, което в предмета на генетиката може би попада в
целта, но в света на човешкото стопанство е спорно. Това ще стане по-ясно
после, но и сега можем да кажем, че в икономическата “наука” “икономиче-
ските” “закони” на “здравия разум” са огледални.

Определяме икономиката като част от обществената система, като
неделимо съдържание от живота на хората. Сама по себе си обществената
система е носител на културата – явление-феномен с друг от биологическия и
икономическия порядък характер, както и част от природата. Доукинс отчита
този факт много конкретно в 11 глава на въпросния труд. Културата има по
своему ултимативни значения. Нея ще разбираме като сума: на творчески
потенциал, на обучение, на творчески акт, на труд, съдържание от материални
и исторически артефакти. И всичкото това – на човека.

Владимир Вернадский посочва, че в един исторически етап човечеството
започва да изгражда планетарна сфера на разума. Този момент за нас настъпи.
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Представям си, че първоначално творческите актове са били откривателски,
единични и в този смисъл всеки издялан кремък е бил гностично важен. Сега
ескалацията на познанието, заедно с неимоверно нарасналия брой хора, са
основни черти на нашата епоха. През 1980 г. Алвин Тофлър само в най-
смелите си прогнози се доближи до промените, настъпили четвърт век по-
късно благодарение на информационната свобода. Съвременният информаци-
онен свят обръща погледа си най-вече и още повече към човека. Човекът е
адекватен на нов вид духовност, въплътила и едновременно дала отдушник на
вечното отлагане на нерешените проблеми: смъртта, труда, бедността и
невежеството, дори въпроса за щастието и меланхолията. Човекът търси нова
духовност след премахването на свещеното, след разомагьосването на света:
ново светоусещане за част от Земята в епохата на глобалната мрежа. Човекът
търси нова музика.

Има една симпатична наука, която се нарича икономика49. Икономиката
третира разменните отношения между хората и техните организации,
отношения базиращи се на принципа на изгодата, както и материалните
принципи на създаване на блага и пречупено през психиката на хората –
стойности. Сложно е да се определи с какво точно се занимава тя, защото
парите, финансите и инвестициите, гледат чрез нея. Изгодата замъглява
погледа. Съответно истински интересното, икономическият комплекс човешки
отношения, остава прикрит. Затова си позволих да въведа новия термин
економика, за да се дистанцирам от ограничения начин на мислене за
икономиката и да акцентирам върху екологията на тоталното общество.

Когато говоря за икономика аз имам предвид нещо повече от количество
на парите и управление на завод. Икономика на традиционните хора е
начинът, по който те произвеждат ценности и се справят във враждебния свят.
Те произвеждат по-скоро ценности, отколкото стойности – защото копието е
ценно само по себе си, при това то служи вярно само на доблестните войни.
Тоест призовавам да излезем от най-разпространеното тълкуване за
икономиката и да навлезем в територията, в която е необходима поне още една
мисъл: какво е било преди и какво ще стане в бъдеще. Икономиката на
кредитните пари е край на икономиката само за икономическите късогледци.
Струва ми се същото се отнася и за историята.

За изясняване на икономическите отношения не може да се пренебрегне
гледището на естествените науки. Нито на културологията, в най-строгото
значение на тази дума. Повтарям: примитивно е икономиката като наука да се
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изчерпва с изучаване на най-хитрите начини за печелене на пари. Подобна
научна програма е белег за нищета, защото тези научни работници, които
разсъждават по този начин, сами надали са тръгнали по спиралата на
богатството по израза на Макс Вебер. От друга страна тези, които
действително практикуват натрупване на пари, рядко са заинтересувани и
способни да третират икономическата материя по научен начин. Научен не в
смисъл академичен, а като творческо преобразуване на моментното равнище
на познанието в компресирано съдържание, ориентирано към неизследваните
терени50. Оказваме се в трудна позиция: икономиката в значението “създаване
на блага и разпространението им в обществото” е затегната в клещите на
незаинтересоваността на практиците и безсилието на академичния състав да се
освободи от пиетета пред трупането на пари. В средата на тази неизгодна
ситуация се намесва економиката, социална икономика която помни, че
източник на благата са културата и природата, опитвайки се да внесе промени,
поставяйки в центъра разбирането.

Заключаваме, че демографията и географията определят рамките на
икономическия живот в даден естествен регион. В това енергетично поле
символите, “живите образи”, извират от определена територия, проявяват се
специфично исторически, придобиват конкретни за географията (климат,
релеф, води и т.н.) проявления, намират устойчива реакция в етносите. Това бе
изразено с думата paideuma, общата душа на терена и етноса. Най-общо
казано, тя отразява демографското налягане в обратна посока: от екосистемата
към етноса.

Безспорно в сферата на понятието пайдейма в едно малко по-напреднало
историческо време влиза формата на ойкоса в Елада. Ойкос означава дом,
стопанство, семейство. Обикновено ойкосът представлява разширено семей-
ство, което полага труд над земята и практикува множество занаяти. В ойкоса
има строго разделение на функциите по полове, като жените са натоварени с
основния контрол над домашните дела и финансите. Към V век пр.Хр. в
ойкоса вече е позната практиката на сеитбения оборот на земеделските
култури. В класическата епоха насоченото към самозадоволяване гръцко
земеделие е значително по-развито от римското пазарно, където големите
стопанства латифундии се специализират за производство на излишъци от
определени култури съобразно възможностите на почвите. Да се осигури зър-
но за плебеите гласоподаватели в Рим става една от големите задачи на държа-
вата, впрегната в ресурсната машина на военната власт. Контролът над богата-
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та на зърно Сицилия е ключов във войните за доминиране в Средиземномо-
рието. Римската култура отдава голямо значение на фермерството, но фактът е
факт: римското земеделие води до опустошителни екологични последици.

Гръцкият ойкос има много ефективна форма – той е самодостатъчен. Но
също така той е уязвим, защото търговските институции са по-пищни и са
далеч по-силен стимул за културно развитие. В ойкоса животът е скучен:
хората трябва да се задоволяват с нещата, които сами си произвеждат, нужни
им на даден етап. На първо място растителна и животинска храна, дрехи,
съдове и инструменти, даже и по-изтънчени удоволствия като баня и вино. За
лукс мъжът трябва да отиде навън.

Спокойният ойкос не е устойчива форма още по следните причини.
Разделението на труда води до принудителен труд. Принудата е неизбежна,
защото трудът на повечето членове не е свързан с право на собственост не
само върху средствата, а и върху резултатите на труда. С имуществото и
възникналия излишък се разпорежда кириос, водещият мъж. Ойкосите от
самото начало стават поле за установяване и манифестиране на власт, която се
сблъсква с често разпръснатата власт на полиса. След това се намесва и
излишъкът, който включва централизиращи стремежи и съответните
икономически претенции.

Ойкосът съществува дотогава, докато формата на собственост може да
служи на икономическото взаимодействие: отделните семейства се нуждаят от
повече от двама възрастни, за да се изхранят, което поражда мрежа от труд. Но
с времето претенциите на институцията на царя към собствеността над земята
водят до коренна промяна на производствените условия.

Да отбележим интересната хипотеза, че две земеделски култури,
маслината и гроздето, определят търговската и културна експанзия на елините.
Не ни ли казва още повече за значението на природния фактор теорията за
климатичното детерминиране, според която достъпът до вода дирижира
цивилизационното развитие? Честите валежи в Средна Европа определят
независимия характер на поселищата. Там, където валежите са оскъдни и има
ограничена територия, върху която животът е по-лек (Египет и Перу), се
изграждат общества, базирани на йерархията и подчинението. Така че
засушливите каменисти терени на Епир и Пелопонес са създали доста стегната
социално-производствена структура ... По естествения си път разсъжденията
ни се прехвърлиха в територията на историческата стопанска наука.



III. ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕВОЛЮЦИЯ, ИЛИ КАК

СТИГНАХМЕ ДОТУК

ИСТОРИЧЕСКИ МЕТОД

Предстои ни да изследваме процеса на формиране на икономическата
“вселена от значения” в човешкото общество. Тази задача ще ни върне в дъл-
боката древност – и въпреки това днес темата е особено актуална, защото сто-
панската активност заплашва да ни навлече екологична катастрофа. Произ-
водството на излишъци за пазара не е предопределеност; не е неизбежност,
която икономическият обществен ред е длъжен да приеме. От конкуренцията и
разделението на занятията можеха да произлязат и други обществени форми, с
по-висока социална ефективност. Проблемът е много голям, в този труд се
занимаваме с двата негови най-основни аспекта: А) взаимодействие между
обществени и природни сили; Б) светогледен (митологичен) комплекс.

Преди да напреднем в историята и след свършеното в предходната глава
ще синтезирам двете основни положения на еволюционната философия, върху
която почива това економическо изследване. Изследването също е
еволюционен процес и ако в края на този текст авторът и читателят не знаят
повече – за предмета и за себе си, то проучването е провалено.  Следните тези
за мен са основни:

А) Историята може да се изследва, при това от различни гледни точки.
Първо, като резултат от индивидуални действия и случайни събития51; после,
като резултат от действието на неперсонални сили – както обществени
процеси (цивилизационни вълни), така и екологичен натиск; накрая като бавно
променящ се комплекс от идеологии. Първата насока на изследване определя
историята като съвкупност от биографии на ключови личности и решаващи
събития. Втората насока задава логиката на стопанската и екосоциалната
история, които са частен пример за такъв подход. Третата насока третира
т.нар. културна еволюция, която разглежда основанията и смяната на
различните възгледи за битието и времето в различните типове съзнание, както



  Унизената Земя66

и широките последици върху всекидневието от проявленията на „идейната
субстанция”.

Б) Историческият процес има тенденция: към знание, разум, noos 52.
След това, осем социално-психологически предпоставки, или забележки,

ще улеснят изследването ни по-нататък:
 Първичната и вторичната човешки групи имат различни инстинктивни

механизми.
 Знанието на хората е ограничено. По-важно според мен е това, че

ограниченото знание ограничава и периметъра на човешките действия.
 Действието на хората се ръководи от амалгама от съзнателно-

рационални положения и скрити стремежи на една несъзнавана част от
личността.

 Въпросната несъзнателна част не представлява единство, а е по-скоро
природна “китка”: от една страна на еволюционно закрепени природни
инстинкти, от друга на трансцендентни прояви. Единство, в метафизичен
смисъл разбира се, представлява рационално-съзнаващата част.

 Във всекидневното си действие човекът осъществява съзнателни
действия, водейки се от различни, най-често конфликтиращи ценностни
системи. Малката рационалност на човека, за която той намира утилитарни
основания, се оказва проява на голямата необходимост – движението на
макроисторическите сили.

 Началото на човека е като ‘звяр’, изправен пред необходимостта да
оживее в конкурентната борба в екологична система. В този смисъл той е бил
много близо до, в, природата. Преобразуването на Земята със земеделската
експанзия същo зависи от силите на природата. Индустриализацията и
урбанизацията на XIX и XX век, процеси започнали още от епохата на
Реформацията, дистанцираха човека от природата. Но институциите са се
запазили. Днес обществената необходимост, пред лицето на екологичната
криза, търси повторно сближаване.

 Исторически погледнато, икономическата дейност на човека руши
природната среда. На един определен етап – капиталистическо-пазарният –
търговията (регулярната размяна) става основен фактор на икономическия
процес53. Ergo: размяната между хората, в съвременните й форми на
осъществяване, посредничи за разрушаване на природната среда.
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 Търговската дейност на човека в ранните исторически периоди е
основен фактор за диференциация и обогатяване на обществото с културни
значения. Началото на търговията е свързано с желанието да се опознае
ойкумене: обитаваната Земя. Но както знаем, търговията е тази, която дава
тласък на фетишизираното производство, на самоцелното свръхпроизводство.
Когато пазарът взема връх в икономическата дейност на хората, природа,
икономика и култура влизат в конфликт помежду си54. Днес са ни необходими
разменни отношения от нов характер, които да отговарят на новите
екологични претенции, връщайки ни към древната цялостност.

Постиженията на човекознанието през последните години задължават нас
икономистите както да разширим фактологическия материал, на която основа
извършваме т.нар. стопанско-исторически анализ, но вече и да унифицираме
методологиките си. Под унификация имам предвид постигане на консенсус по
въпроса, че икономиката е наука за човека и за човешките отношения. „А
може ли иначе“, би запитал някой; очевидно може: тази школа, основана върху
предпоставката, че човекът като икономическа машина ще предприеме по-
доходоносното действие. Не по-дълбока е икономиката на количеството пари:
отразяваща “ценността” на спекулативната инвестиция в текстове с практико-
дидактически характер и в икономическите СМИ. Също и технократите ще
кажат, че механизмът определя социалната икономика.

Макар да говоря за унификация, в никакъв случай нямам предвид да се
лишим от многообразието на противоречията. В социалните науки често няма
друг начин да се изложи дадена теза, освен чрез противопоставяне на друга,
неадекватна според изследователя система от учения. В едно утвърдително
изречение използването на думите функция, система или структура може да ни
причисли без да искаме към дадено идейно течение, а всъщност просто е
изразител на мисловната способност за абстракции: тънка структура,
доколкото абстрахирането се извършва от личности. Въпреки непълнотата на
конфликтния етап е ясно, че е необходимо първо да се излезе от
традиционната доктрина, за да се отрази новото проявление в средата.
Парадоксално, новото в случая означава нов прочит на миналото – на
стопанското минало. Абсурдът се подсилва от това, че е голяма рядкост
обществото да извлича поуки от историята. “History will teach us nothing”, пее
през 1987 г. популярният музикант Стинг, в началото на XX век Вебер с равен
глас изразява същата идея: “Нас, с нашите съвременни проблеми, стопанската
история не ще научи на нищо”.
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Разумът е божествена същност (това е самоочевидно). Знанието ни
винаги, по вродена участ, ще бъде ограничено – в негова подкрепа идва вярата.
Не зная доколко това може да се нарече научен подход, но струва ми се
напълно. Имайки пред себе си факта, че човекът е смъртен, задавайки си
въпроса какво изобщо е наука и виждайки много сложната и взаимосвързана
социална реалност на човека (в градските джунгли) и  голямото духовно
неравенство между хората, което не се влияе от материалната база, е логично
да се предположи, че в причинно-следствените връзки на социалната наука се
съдържат причини, както и следствия, които въобще не са й ясни. В
последователността, или по-скоро в мрежата от индивидуални събития
търсещият ум открива закономерност, матрица. Откритието в голяма степен се
осъществява в назоваване на процеса или силата. Най-често индивидът е
движен от сили, излизащи отвъд схващането му – както Лев Толстой ни убеди
за народно-историческите процеси.

Унификацията на приетите за верни предпоставки може да бъде наречена
парадигма55: в следващите страници ще разискваме културно-историческата
икономическа парадигма. Образците на културата са изключително устойчиви
(към това виж Владимир Проп [1946]), като трайните им проявления отново са
две: материално-веществено, или светът на всекидневните предмети, и
ценностно-идейно – управляващите всекидневието идеи.

Като начало ще намерим потвърждение за културно индуцираната
икономика в голямата гъвкавост и устойчивост на култургените. Този
термин, използван в книгата Егоистичния ген, изразява приемствеността и
наследяването в културата посредством удобни обществени правила и
забрани, мелодии, архитектурни компоненти, речеви форми, технически
умения или просто знание, което се запазва при драстични промени или
очевидни различия в средата. Според Ричард Доукинс по аналогия с носителя
на видовата памет ген, единицата за културно наследяване е мем (от стгр.
mimetes - подражавам): „митове, идеи, удачни фрази, моди на дрехите,
способите за вършене на работа или части от здания56“. Авторът говори за
„коадаптивни комплекси мемове“.

От тази позиция културната еволюция в обществото съдържа в себе си
също и предаване между поколенията на най-ефективните икономически,
включително и търговски форми: например откриването преди 700 хиляди
години как се използва огъня или монетните пари преди 2500 г. Трудовите
открития и търговските връзки изглежда са сред най-важните закрепени
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проявления на културата; човешката икономика като начин на мислене се
нарежда сред големите открития на Античността. Затова в различни
“архаични” източници ще потърсим такива форми на економическите
отношения, подобни на онези, пред които се изправяме днес.

НЕОМАРКСИСТКА ПАРАДИГМА ЗА ЧОВЕШКОТО РАЗВИТИЕ

Много влиятелна в наши дни е неомарксистката линия в антропологията,
която обяснява културната еволюция на обществата с природни и
икономически закономерности. Икономическата “база” е това, което прави
възможни политическата и културната “надстройка”. Можем с право да
наречем научно-философската линия на Маркс и Енгелс економическа: още от
самото начало на съвместния си труд двамата мислители обозначават
общественото битие на хората като неразривно свързано с природата:
“Ограниченото отношение на всички хора към природата обуславя
ограниченото им взаимоотношение”: Немска идеология [1845 - 1846]. Същото
се отнася за икономиката: “Всяко производство е присвояване (или
преобразуване) на природата ...57” Фридрих Енгелс с етнографски базираната
Произход на семейството, частната собственост и държавата [1884] и
останалата незавършена Диалектика на природата дава още по-сериозни
основания за такова обозначение. Редица съвременни учени58 долавят
важността от нов прочит на трудовете на Маркс и Енгелс за по-пълно
разбиране на причините, довели ни до екологична криза.

Познавачите в Източна Европа със сигурност са запознати и с ценния
труд на Николай Зибер Очерци по първобитна икономическа култура [1883].
Авторът е убеден марксист, който се стреми да изследва социо-културата от
позицията на марксистката икономическа доктрина: постигнатата
благодарение на предоставените от средата възможности икономическа
формация дава отражение (или оказва определящо влияние) върху културните
обичаи и социалните институции а) при древните народи; б) в днешните
прото-образци, като на практика чувствителна разлика между а) и б) за автора
не съществува. Интересно е, че Зибер тълкува поведенската еволюция на
размяната по следния начин: от подаръците вътре в общността произхожда
вътрешно-груповата търговия, а първите външноикономически отношения са
представлявали военна плячка. Идеите на “марксизма” днес все още са
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изключително влиятелни, но за отбелязване, значително повече в
антропологията и социологията, отколкото в икономическата теория.

Съвременният марксистки научен анализ е обогатил съдържателното
значение на икономическите “закономерности” включително и с
доминантното обратно въздействие на надстройката върху базата. Фрийдман и
Роуланд [1977] например разграничават четири „нива на социална формация”
– нива със структурално автономни свойства, които не могат да бъдат
изведени от свойствата на другото ниво59: екосистема – производствени сили
– производствени отношения – суперструктура. В тази линия, логично би
било търговията и размяната да се разглеждат като производствени
отношения, формирани под действието на по-широки, изхождащи от
потенциите на екосистемата и технологичните открития, сили.

Но тук се пропуска или пренебрегва обяснението на начина на мислене,
довел до затвърждаване на отношенията. Ще използвам модела (екосистема –
производствени сили – производствени отношения - суперструктура) в ролята
на влиятелна парадигма, описваща историческия обществено-икономически
процес в природата, от която обаче трябва да се отблъснем нагоре, за да
постигнем разбиране за взаимодействието между култура, пазар и природа.

“Материалистическата” хронология на културно-икономическото
развитие на практика се приема без генерални възражения в научната
общност, тъй като е базирана на конкретен археологически материал.
Големият скок от умел примат към културен човек се е осъществил през
късния палеолит, приблизително преди 50 хиляди години. При мезолитното
затопляне и изтегляне на едрия дивеч на север, предполага се, че
необходимостта да се ловуват по-дребни животни е довела до повишаване
уменията на ловците – употребата на микролити, лък и стрели, въдици. След
неолитната революция, бележеща прехода от присвояваща към произвеждаща
икономика, ловната институция на хората се допълва от по-систематичните
дейности по отглеждането на културни растения и полезни животни. Започват
да се диференцират по-сложни занятия (грънчар, тъкач) и се полагат основите
на социалното неравенство. Но чак до среднобронзовия период делът на
ловувани и домашни животни в диетата на хората по нашите земи е
приблизително равен, за което свидетелстват костните останки от разкопките
на праисторическите селища.

Силната страна на неомарксистката антропологическа парадигма е, че
базира заключенията си на биологичната, популационната сила на човека.
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Срещу биологията тежестта на културно-антропологическите доказателства
най-често се вдига нагоре във везните. Кроманьонският човек живее в ловни
групи, които трябва да се борят за оцеляване в една твърде сурова среда.
Съответно групирането за лов на едър дивеч и за предпазване от хищници се
вкоренява трайно в човека. Също така и доминирането, разбирай антагонизъм
между социалните групи на по-късен етап. Палеолитните хора се стремят към
сигурност и затова избиват другите едри хищници в региона. Единствен
хищник – ловец на едър дивеч60 наоколо трябва да остане човекът, обединен в
една конкретна група. Реализирането на този първичен стремеж към
монополизиране на лова в началото носи завидни екологични преимущества
на човешките групи. Само че дългосрочните последици са силно негативни:
Джаред Даймънд твърди, че там, където хората изтребват големите бозайници
съответно и процесът на одомашаването им става невъзможен, което от своя
страна дава предимства – технологични, икономически, военни – на едни
общества над други (когато конкуренцията става вече вътревидова).

Предполага се, че размяната между отдалечени групи хора възниква още
в епохата на палеолита, примерно преди 30 хил. години, а възможно и много
по-рано. Различните природни дадености позволяват на племената да се
специализират в различни – ще кажа производства. През неолита в
Североизточна България е доказана регулярна размяна на бял кремък от
кариерите в Търговищко на значителни за времето разстояния. Смята се, че
циркулацията на обсидиан в Югозападна Азия силно е допринесла за
еволюцията на политическите и икономическите институции (Wenke, cit.,
p.327). През халколита (каменно-медната епоха) търговията се превръща в
популярно занятие и разширява периметъра си: обществото на Варненския
халколитен некропол поддържа “международни” търговски връзки със
Средиземноморието и изнася метал на североизток и в Западна Европа. В
Новия свят, културата на олмеките в Централна Америка е изградена върху
социална структура, специално облагодетелстваща търговците, същото по-
късно важи и за ацтеките61. Исторически търговията (предприемчива
размяна) започва с пътешествия.

Цивилизациите, познаващи и ползващи писменост, са ни оставили много
по-изобилни данни по отношение размяната между етносите. Елинското
съзнание надарява северните народи с кехлибар, мед, кожи, силни жени;
средиземноморците им предлагат в замяна рисувана керамика, вино,
културност (политическия дар). Размяната обогатява обществото с желания
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лукс. Това е известно открай време. Както посочва Аристотел62, общество без
размяна е невъзможно. Платон, конструирайки идеалната справедлива
държава, включва в нея без да чувства нужда от специални морални
основания63 съсловието на търговците – разменящите по занятие хора.

Търговията е обществено-полезна в исторически план. Известните
разкопки на Чатал Хуюк в Югоизточна Турция показват, че именно поради
богатите залежи на обсидиан от вулкана Хасан Даг в близката планина Тавър и
активната търговия с тази ценна и рядка суровина, градът се разраства и
достига най-големи за епохата размери – вероятно 4 - 6 хиляди жители към VII
– VI хилядолетие пр. Хр. Същата причина за възникване и развитие може да се
търси за обществото на Варненския халколитен некропол (ВХН), което ще
разгледаме по-отблизо. Учени като Иванов, Аврамова, Тодорова, Черных,
Ренфрю са убедени, че във ВХН богатството на значенията и разнообразието в
погребалните практики, както и високото майсторство при изработката на
златните предмети: говорещи за недостигната през този период никъде
другаде в Европа култура, са резултат от търговския характер на това
древно общество. Поради наличието на удобни морски, речни и сухоземни
пътища, населението, обитавало земите край днешното Варненско езеро, има
предимства по отношение възможностите за размяна и съответно просперира;
просперитетът се изразява както в непозната дотогава пищност на
произвежданите артефакти и символи, така и в социалната диференциация и
по-многообразните отношения между хората, демонстрирани в погребалните
практики. В крайна сметка – в социално-икономическо развитие.

Развитието не е безплатно. Неолитизацията и по-късно овладяването на
металургията на днешната българска територия водят до негативни промени в
околната среда. Стратиграфски поленов анализ64 в езерата Вая в южното
Черноморие и Дуранкулашкото в северното доказва рязка смяна на
лесостепната растителност със степна или халофитна, която съвпада с период
на най-активна човешка дейност по тези земи. Някои археолози предполагат
екоцид65: в резултат от новите стойности на демографското налягане горите са
изсечени и изгорени за нуждите на металодобива и земеделието. След
цъфтящото общество на ВХН, развило металургично майсторство и търговска
експанзия още в 4500 – 4200 г.пр.Хр, като истинско “бяло петно” се проявява
преходът между каменно-медната и ранната бронзова епохи. Както е известно,
артефакти от Преходния период почти отсъстват от нашите земи, а находките
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от ранната бронзова епоха са на значително по-ниско културно и майсторско
равнище от халколитните образци.

Причините за изчезването на обществото на ВХН вероятно се крият в
няколко припокриващи се обяснения, осмислянето на които значително ще
обогати изследването. Но тук вече ще ми се наложи да излизам от
материалистическата риза, която така или иначе нося със затруднение.

Към конкретни економически изводи насочва предположението, че
обществото на ВХН загива (изчезва) най-вероятно в резултат от изчерпване на
ресурсната си база. Металургията, развивана с тогавашните технологии, се
нуждае от твърде много горивен материал. Също така, за да се изхрани
нарасналото население са необходими повече обработваеми терени за повече
земеделска продукция. Изсичат се горите, което води до засушаване и
намаляване продуктивността на селското стопанство. Професор Хенриета
Тодорова твърди: “След 2500 години интензивно земеделие почвите са
изтощени, а горите са изсечени, или са станали жертва на огромните горски
пожари66”.

Антропологията предлага универсално структурно обяснение. В процеса
на обществено формиране след агрокултурната революция могат да се
обособят четири или пет стъпала, етапа: (ловна) група, племе, chiefdom (т.нар.
”началническо” общество, или етнархия), държава и евентуално империя.
Обществото на ВХН е именно chiefdom. Антропологията приписва на
“обществото на началниците” медиална роля. Това общество може да формира
държавни структури, но може да остане и на половината по пътя нагоре по
скалата, според метафората на Арнолд Тойнби.

Ако спре развитието си по пътя към комплексна държава с властнически
институции, етнархията или умира – какъвто пример дава ВХН, или се развива
в посока племенни обединения, основани на братство и родство и паралелно с
това поддържащи традиционна култура: както виждаме при племенните
обединения на нуткасите и ирокезите в предконтактна Америка. Но такива
обединения все още не формират държава. Съществената разлика виждам в
това, че множеството хора, живеещи в междинната обществена формация,
продължават да търсят в ‘началника’ харизматично потвърждение за властта
му. Докато в държавническите структури не конкретният цар, а царската
институция носи легитимност.
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В “универсалното обяснение” за изчезването на обществото на ВХН
ресурсно-енергийната база също има решаваща роля. Американският учен
Марвин Харис вижда своеобразни енергийни порти между chiefdom и
държавата: възможност за достъп до ефективен и евтин енергиен източник.
Ако не прекрачи през портата на още по-голямата ефикасност в създаването на
продукти за натрупване, обществото не се превръща в държава. Такива
енергийни порти могат да са интензифицирането на земеделието чрез
напояване, създаването на кола на колела теглена от домашни животни,
откриването на нов по-твърд метал и т.н.

Енергийната криза в обществото на ВХН се съчетава с глобална промяна
на климата. Възможно е климатичните изменения и настъпването на студен и
сух период да са направили невъзможно поддържането на жизнения стандарт
и производствената система на тази протоцивилизация. В. Власков от
Географския институт на БАН обяснява, че след холоценския температурен
оптимум, приключил преди 6 хил. години, температурите по нашите земи
рязко спадат с приблизително 2,5 – 3 градуса, което не може да не се отрази на
стопанската дейност.

Според друга обяснителна линия – хипотезата за Черноморския потоп на
проф. Петко Димитров, от неолита до днес Черно море се е покачило с 90 –
120 м. заради скъсване на бента на Босфора. Катастрофата, датирана от
българския океанолог преди 7600 години, води до заливане на плодородните
низини на около 50 – 70 км. от стария бряг и оставя незабравима следа в
душите на народите, живеещи покрай Черно море, възпроизвели я в митове за
Потопа. Именно измирането и утаяването на сладководна флора и фауна
заради притока на солени води в по-рано сладководното езеро е причина за
високата концентрация на сероводород в Черно море днес. Наистина, залезът
на ВХН се случва най-малко 1500 години по-късно от описаните катаклизми и
не е коректно те да се посочват като негова причина, но предположението за
Черноморска културна люлка на човечеството не бива да се оставя без
внимание – а още по-малко без нови задълбочени изследвания.

Знаем, че обществото на ВХН е търговско, общуващо с чужденци, с
отчетлива икономическа и социална диференциация. Не е невъзможно то да е
най-древното търговско морско общество, което дава пример на далеч по-
късните Финикия и Минойски Крит. Съответно тази ранна цивилизация е
изложена на милитаристичния стремеж на околните не толкова развити
племена. Евентуално потвърждение дават кенотафите – символични
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погребения, може би на изчезнали или загинали далеч от племето бойци67. В
линията на “икономическа криза” – предположенията за колапса можем да
заключим, че почитта, оказвана на мъртвите чрез закопаване на голямо
количество златни предмети в земята и изваждането на стойността им от
икономическата циркулация, е засегнала сериозно жизнеността на
поселището.

Наистина виждаме следното във ВХН: някои гробове са богато
аранжирани, а други скромни, позата хокер се ползва в погребенията на
повечето жени, а с изпънати крайници са положени телата на богатите:
сигурен белег за икономическо неравенство и социална диференциация (която
между другото се заражда още в неолита). Според мен погребението хокер
изразява неумолимостта на човешката съдба: в каквато поза излиза от утробата
на майка си (прибрани към тялото ръце и крака, наподобяващи зародишно
състояние), в такава поза човек се и връща в Майката Земя. А тези, които са
погребвани с изпънати крайници за вечна почивка, са надминалите човешката
участ, антроподемоните: царете – жреци, ковачи и търговци.

Достигнали дотук, нека обърнем внимание на следните разсъждения.

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.
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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.
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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
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 потлач68 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.

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.
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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 обичай69.
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 обичай70.

Трябва да знаем, че в древността размяната и по-сложната й форма –
търговията, има свещен характер71. 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
традиционализирано място две разменящи групи оставят стоките си и след
време идват за онова, което е оставила насрещната страна72. Тази практика
говори за свръхестествено доверие, страхопочитание към търговията.

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 гети73. Търговците се радват на по-висока социална чест в
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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 властта74.

 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
си75.

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
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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.

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 търговията76.

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,
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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.

ЕВОЛЮЦИЯТА НА ИНСТИНКТА ЗА МАЙСТОРСТВО

Вероятно модерният читател вече не се изненадва, когато Библията се
използва като основен антропологичен източник. Според мен е съмнително
доколко позоваването на авторитет, същото се отнася за официално
подготвяни статистики, въобще може да има доказателствена тежест в света на
политическата икономика77. Затова колко по-сигурно ще се опра на своя
прочит на Свещеното писание78.

В Изход, втората книга от Петокнижието, глава 35:30–35, Мойсей заявява:
“Вижте, Господ повика по име Веселеил <...> и го изпълни с Божия дух в
мъдрост, разум, знание и всяко изкусно работене, за да изобретява
художествени изделия, да работи злато, сребро и мед; да изсича камъни за
влагане, и да изрязва дърва, и да работи всяка художествена работа. И той тури
в неговото сърце и в Елиав <...> да поучават. Изпълни с мъдрост сърцето им,
за да работят всякаква работа на резбар, на изкусен художник ...”

Виждаме, че способността на торевтите е вдъхновена. Ковачът притежава
умения не само в занаята си, но също и в житейските дела: изпълних сърцето
му с мъдрост. Ковачът в древното общество има ключова социална роля. Ще
разгледаме последователно тези аспекти. Хора като Веселеил и Елиав ще
наречем “майстори”. След това ще прокараме аналог с инстинкта за
майсторство, разяснен от Торстейн Веблен, и ще откроим социалните
последици за майсторството в историческия процес. Ще проследим как
инстинктът за майсторство, видоизменен, влияе върху човешкото отношение и
обитаване в естествената среда.

А. Харизмата на майстора. Думата “харизма” в социалните науки се
появява в началото на XX век и на интереса на Макс Вебер към социологията
на религиите и по-специално към протестантството дължим нейното
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популяризиране. Харизма трябва да се разбира като специално умение,
получено в дар. Значението на думата сублимира чрез противопоставянето на
рутината и на всекидневния живот. Определени области от живота, свързани с
преобразуване, промяна, която разчита на невидимото за постигане на реални
резултати, се изолират от обичайния социален строеж и се предоставят на
хора, белязани да бъдат различни – харизматиците.

В българските народни обичаи, както впрочем и навсякъде другаде по
света, определени области от живота се предоставят на влиянието на
харизматични личности: лечителство, заклинания за плодородие, музика и
танц, слово на знание. Особено ярко това проличава в обичая на лечителите
чрез танц, русалите, описан от етнографа Димитър Маринов в началото на XX
век. В тази насока действително можем да извлечем от Библията голям
материал за анализ, но тук ще се ограничим да повдигнем въпроса за
социално-икономическите аспекти на вярата и влиянието им върху природната
среда, а като начало да очертаем социално-историческите представи за
харизма. Значението на харизма не може да се сведе до екстатичния паганизъм
и религиозния обскуризъм. Знаем за мнозина от философите, изковали начина
ни на мислене, Питагор и Хераклит например, че са били харизматични
личности.

Така или иначе, както Вебер разяснява в Социология на религията79,
стремежът да се потвърди наличието на харизма, наличието на обективно
посочване (т.е. свише), че определени сфери на социалния живот са
професионално предписани на носителя на харизма, е мощна социална
стимулация. Преди всичко, харизмата трябва да се докаже пред масите и да
продължи да се доказва. Когато обществото благоденства в мир, то разбира се
не се нуждае от харизма. Това охолно спокойствие осмива писателят Херман
Хесе в бюргерите. В подобни общества харизматикът идва като вестител на
висшето недоволство и радетел за промяна. Обществото се противи на
харизматичната промяна.

Когато условията на средата станат достатъчно неизгодни за спокойното
всекидневие, харизмата започва да се търси и призовава. На помощ се вика
митът за Големия Кръговрат: неизбежното възтържествуване на Доброто над
всекидневните обстоятелства, икономическите сили и политическата власт.
Харизматикът е носител, също и вестител, за Доброто. Нека припомня тезата в
Науката като призвание: “разомагьосаното” общество отново търси в учените
древните пророци и чудотворци. Но ученият не е пророк. Учените са всичко на



Как стигнахме дотук 83

всичко хора и често грешат. В това и се състои смисълът на “лишената” от
ценност наука: да представя фактите и явленията такива, каквито те се виждат
на научния изследовател, а не такива, каквито обществото изисква (и разбира
се ще награди с голяма почит). В този план можем да разбираме и стиховете на
съвременния руски поет и музикант Борис Гребенщиков: “На някои хора им
трябва герой, но ако им стана такъв, това ще е моя вина.”

Преднамерено ползвам като илюстрация думи на рок музикант. Онези,
които се интересуват от духа на времето, несъмнено са осъзнали
харизматичната сила на рок музиката. Използвайки несложни акордни схеми и
влагайки в тях текстовото си етично, социално и въобще светогледно
послание, музикантите на новото време притежават огромно влияние върху
съвременния, не само млад слушател и зрител: по отношение на облекло,
поведение и дори житейски цели. От значение е, че и модерното екологично
движение се ражда от харизматични писатели и музиканти. Три десетилетия
по-късно, през 1985 г., двата модерни аспекта – рок музиката и екологичната
гражданска позиция – се съчетаха чрез СМИ в глобален спектакъл в помощ на
гладуващите в Етиопия.

Съзнанието за влияние над огромни тълпи отключва харизматичните
въжделения на лидерите и тълпата. Но след като отшуми опиянението от
голямата общност, всекидневието заема мястото на харизма с толкова по-
голяма сила, колкото надеждата за невидимо преобразуване на реалността
посредством идеята е въодушевявала тълпите. Благосклонността на висшето
отново трябва да се доказва, но това вече е много по-трудно, защото тълпата е
изморена от разряда на емоционалния катексис, ако използваме речника на
Фройд, или: изморена от над-всекидневните си емоции. (В книгата Маси и
Власт Елиас Канети нарича този процес разтоварване).

По принцип хората на изкуството, чрез специфично артистично
поведение, знакови предмети и една очаквана за тях от обществото
“отделеност от света”, са по-улеснени в заявяването и потвърждаването на
харизма от социално-политическите дейци.

Б. Харизматичният ковач. Казахме, че харизмата е дарба за невидимо
преобразяване на реалността, т.е. за извикване в съществуване на нова
реалност. Първите харизматични майстори са били ковачите (металурзите)80:
по един свръхестествен за съзнанието на ловеца и земеделеца начин те
превръщат земята (рудата) в украшения, предмети на лукса и в оръдия на
труда. Мирча Елиаде прозорливо отбелязва митологическата връзка между
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ковашкото и алхимическото познание (майсторство) в центъра на
преобразуването на материята81. Нека, за да основем “четвъртите”, културните
анализи, на съдържателен материал, разгледаме накратко социално-
икономическия генезис на металургията в древна България82.

Край с. Аи–Бунар, Старозагорско, е открита вероятно най-старата мина за
медна руда “не само в Европа, а и в света”: датирана е в V хилядолетие пр.Хр.,
или култура Караново VI – Гумелница. Аи-Бунар представлява “грандиозна
система с грамадни кариери”, в която с инструменти от рог и мед се копае
руда. Интересно е, че след извличане на рудата шахтите в мината се засипват:
руският специалист Черных вижда в това ритуал, целящ да запази в тайна
професията на металурга. Ученият посочва, че металургията е много таен
занаят, което илюстрира с 28 глава от библейската книга Йов. Добиващите
метал са професионално диференцирана група. Те са погребвани край мината,
въпреки че на 2 - 5 км. е имало селище. Майсторите металурзи са различни за
обичайния социален порядък, това различие се запазва и след тяхната смърт.

Важно е да се отбележи, че през каменно-медната и ранната бронзова
епоха се създават метални предмети предимно с полезна насоченост – оръжия
и оръдия на труда, като само около 5% от находките от мед от тези епохи са
украшения. Въпреки това началото на металодобива е изцяло повлияно от
митологичен светоглед: рудата се извлича от земята, която е дълбок символ за
древните хора; раните в лицето на Земята трябва да се заличат, изтъква
археологът. Шахтите се запълват обратно с шлака: при тогавашните
технически средства това е огромен труд, който за днешния човек е
безсмислен.

През халколита произвежданата тук на Балканите руда във формата на
метални слитъци по регуляризиращи се търговски пътища започва да
циркулира из Северозападна Европа, на североизток по река Днепър и в
цялото Средиземноморие. Разпространява се и занаята на ковача. Елиаде
дори твърди, че “дунавската металургия” (или металургичният район
Гумелница, включващ Централна и Източна България на юг до Родопи и
долното Подунавие) прониква през Кавказ в Китай.

Според Черных, още в самото начало рударството се отделя от
металургията, а в металообработката се обособяват два занаята: леене и коване
на метала. В това той вижда основата на бъдеща социална и професионална
диференциация и едно задълбочено разделение на труда и сложна
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производствена структура, която ескалира от индивидуално – семейни до
родово – производствени и производствени отношения.

В останките на Варненския халколитен некропол83 (половин хилядолетие
след първите следи на металоизвличане) виждаме над 10 хиляди златни
предмета, вероятно изковани на място от метални слитъци - полуфабрикати
(руда, претърпяла първична преработка). Медта, която се среща в
погребалните дарове на некропола, произхожда от Старозагорските мини, а
произходът на златото не е еднозначно определен: вероятно част от него е
внасяна от Средиземноморието, а част произхожда от вътрешността на днешна
България. Очевидно край Варна се ражда истинска художествена школа:
стилизираните златни апликации на едър рогат добитък (символ на богатство и
плодородие), изключително схематизираните антропоморфни амулети,
жезълът и златните предмети в прочутия гроб 43 говорят за самобитно,
продължително осмисляне на изобразяваната чрез тези знакови символи
материя или идея.

След тайнственото изчезване на обществото, оставило ВХН, над две
хиляди години халколитното майсторство е ненадминато. Но територията на
днешна България преживява още един разцвет в металургичното производство
– през късната бронзова епоха, което Черных разглежда като пулсация в
производството на метал. Пищният светоглед на халколита се сменя с по-
примитивната култура Караново VII – Езеро. По аналогичен начин процесите,
зараждащи се в средната бронзова епоха (откъдето датира историята на
собствено тракийските народи) и осъществили се през XIII - XII в пр.н.е. във
високо художествено майсторство – “по-мощна от халколита кулминация”,
след XI век бележат рязък спад.

Анализирайки началата на металургията лесно можем да откроим в тях
сакралната функция на ковача84. Тук нека веднага отбележа, че самата идея за
сакрално не е “идеализъм”, както би се изразил политикономистът от стария
“марксистко - дарвинистки тип”: слуга на буквата, а не последовател на
будния научен дух на учителите си. За тези ортодоксални икономисти с научен
хоризонт, вкаменен около края на XIX век, самата идея за сакралност е научно
кощунство. При обясняване на социално-икономическия исторически процес
те стигат до анекдотични, но тъжни за реномето на икономистите
механистични формулировки85. В самото желание да се намери рационално
обяснение на всичко “лошо няма”86, само е жалко за загубеното време и
мисловните еквилибристики от нежелание да се признае очевидното. Още в
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началото на XX век беше доказано, че икономическите отношения в старите
общества се подчиняват на два реда: циркулация на предмети с висока
стойност и голяма смислова натовареност (самата циркулация е от значение,
защото поддържа обществото, установява Карл Полани по материал за
тробриантите в Меланезия) и утилитарният ред на размяната. Според
Полани, именно загубата на икономиката за себе си и племето и подмяната й с
икономика за безличния пазар е довела до кризите на XX век.

Ковачът – майстор в някои митологични общества има по-голяма мана
дори от шамана. По Мирча Елиаде, в мит на якутите се разказва за трима
братя, от които тръгва човешкият род: ковач, шаман и грънчар. Ковачът бил
най-старият брат, а шаманът едва втори, затова шаманът няма власт и не може
да причини смърт на душата на ковача. Както ще разискваме по-нататък,
вярата в мана има отчетливи проекции и в съвременния психичен комплекс.

Сакралната функция на ковача става видна от факта, че при хиляди
намерени метални предмети от каменно-медната и ранната бронзова епохи, не
е запазена нито една форма за изливане на стопилката: формите очевидно са
били старателно чупени след употребата им, като начин за съхраняване на
тайното, харизматично знание. Определено горният анализ може да се
разшири още, но тук ще премина към следното разсъждение, към което ме
наведе старозаветният текст: комплексното майсторство.

В. Социалната функция на майстора. Това, което разбирам под
комплексно майсторство в случая е, че притежаващият специално умение в
някой от частните занаяти или изкуства следва в практиките си схема, която
му позволява да знае за целия световен порядък. Или както обяснява Доген,
японски зен-учител от XIII век, “мъдрецът е мъдрец”.

В тази връзка обръщам внимание на “поучаването”, или голямото
значение на предаването на специалното умение. Тъй като умението
представлява свещено знание, посвещаването на новия носител изисква
преобразуване на личността на адепта, което се осъществява в инициацията:
един от най-богатите обредни комплекси на всяко митологизиращо
общество87. Специалното умение, което бива предавано, има много общи
черти с меланезийската мана, вътрешната сила. Умението, будистката упайа,
се предава от човек на човек, от майстор на ученик, а не чрез книга.

Поставянето на ограничения за тези, които по естествен, наследствен или
съсловен признак могат да бъдат носители на знанието, води до задълбочаване
на социалната диференциация и разнообразяване на междуличностните и
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междугрупови взаимоотношения. В началото на ковашкото изкуство водещ е
свръхсоциалният фактор, т.е. за майстори първо са избирани такива хора,
които са вън от обичайния социален ред: пришълци и странници, сираци,
асоциални. Това крехко, тънко майсторство лесно е подложено на
варваризация, както ще видим сега.

Инстинктът за майсторство според Торстейн Веблен88 е основен двигател
на човешкото развитие от най-ранните му фази, който запазва влиянието си и
върху днешния човек. В човека е заложен стремеж да печели, а не да губи.
Човекът желае да успява в нещата, с които се залавя; да има успех –
независимо какво разбира под тази дума. Тъй като човекът винаги е живял в
група и е сам едва отскоро, груповото разбиране за успеха е повече от
съществено: успехът – общоразбраният успех – трябва да се направи видим.
Съответно човекът развива в себе си образ за това, какво другите си мислят за
него (първопредстава за обществено мнение) и второ, успехът трябва
информационно да се наложи. Последното – демонстративното поведение и в
частност консумация, е добре известен феномен.

Конкуренцията вътре в групата на хората води до специализация на
техните умения. Колкото по-умел е човекът в специализираното си занимание,
толкова по-голям излишък след общото ползване може да отиде за външна
размяна: това облагодетелства общността и съответно умелият човек е
награждаван със специална почит. Или да дадем по-обобщено тълкуване:
големите екологично-икономически сили пораждат технологията, посредством
която майсторите (активните хора) упражняват своята професия и създават
ценности. Скоро обаче границите между занаятите се задълбочават.
Определени умения и занятия (технологии) придобиват специален, някои
сакрален, а други профанен характер. Веблен анализира, че “доблестната
дейност” започва да се противопоставя на производствената дейност (колко
сходно с мирогледа на траките според Херодот). Инстинктът за майсторство в
смисъл на умение се видоизменя в демонстративно преуспяване и мързел като
основа за уважение. Имане, а не правене характеризира “успелия в
обществото” човек.

И така, економическото заключение по Веблен: в съвременния човек са
заложени инстинктите налагане и победа. В човека действа вътрешен подтик,
който го кара постоянно да се стреми да се наложи над другите членове на
обществото, за да придобие по този начин уважение и почит. В надпреварата
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за богатства и блага, които да обозначат майсторския статус, всички
незабранени средства са позволени, препятствията по пътя към социалната
чест се прегазват. И ако природната среда обещава възможности или се оказва
пречка, то тя бива победена, преобразувана от човека. Но нека поставим
заключенията на Веблен в по-подробен исторически контекст.

Прогресът на човешките взаимоотношения истински започва с
възникването на първите градове. Доскоро за времева граница на тяхната
поява се сочеше III хилядолетие пр.н.е. Разкопките в Предна Азия показаха, че
още през VIII – VI хил.пр.Хр. е имало градостремителни процеси (уникална
сплав от отделяне, търговия, управление и защита). На територията на
първите градски поселища съвместно са съществували множество занятия:
фина и утилитарна металургия, кожарство, тъкачество, производство на
керамика, каменоделство, търговци и пътешественици, и още много други.
Възниква нуждата от управление, трайно във времето, която се осъществява
във владетелските институции. По-късно те придобиват наследственост за
властта си, като я сакрализират.

Живеещите в нови условия хора ориентират майсторството към нови
отправни системи. Знанието се превръща в херменевтично и се обсебва от
първите продържавни религиозни структури с най-характерен пример в
Древен Египет. Майсторството в политическата сфера се трансформира в
авторитарно, тиранично в съвременния смисъл управление. Майсторството в
занаятите остава изолирано от управлението и властта. Но инстинктът да се
упражнява майсторство остава. Тук сякаш всичко хубаво свършва:
съзидателният инстинкт е подчинен на създаването на излишък, честта на
занаятите е отнета, а творческият импулс потъва в конкуренцията на
обществените стадни механизми.

Спокойно: малцинствата на творците притежават може би един и същ
психологически профил през всички епохи. Творците – носители на идеи и
дарове обикновено биват приковавани към скалата. Това вероятно ги прави все
по-устойчиви на социално-политическо въздействие и истината продължава да
се открива.

Обществото, станало достатъчно силно, само произвежда майсторски
съсловия според потребностите си. Това се наблюдава при писарите на
Шумерия, в схоластичното образование през католическите векове, а по-късно
–  и в онова, което с Алвин Тофлър бихме нарекли “разкъсан специалист на
фабричното производство”. Фабричният специалист, носител на остаряващите



Как стигнахме дотук 89

ценности на втората вълна, е произведен чрез образователната и въобще
социализираща функция на индустриалното общество за целите на това
общество: с уменията си той поддържа инженерната система, или
техносферата.

Тези умения са не само оперативни, но и психически. Макар че звучи
страшно, психиката на техническия специалист е пригодена за ритъма на
машината. Регулярността, тясната специализация, монотонността, отлагането
на удоволствието за едно неопределено бъдеще време са вкоренени в
индустриалния специалист на всички производства и производствени функции
с изключение може би на рекламата и менторското управление: вкоренени в
институциите на това технологично хетерогенно общество. Специалист в едно,
във всичко останало този човек е консуматор; такива са – да признаем –
голямата част от учените на XX век.

Безспорно майсторството има приложение и на полето на икономиката. С
това нямам предвид математическите познания на онези финансисти, които
със сложните си финансови деривати повикаха икономическата криза на 2008
година (за тях американецът Тофлър през 2006 г. все още считаше, че ще
спасят света от бедност). Говоря за икономиката като концепция, производна
от ойкоса, дома. В западната икономическа мисъл икономика се разбира като
управление на домакинство чак до XVII век. Адам Смит в труда си от 1759 г.
Теория на нравствените чувства използва думата oeconomy в смисъла на
стопанство, управление, икономия, като засяга и “oeconomy of nature”
(икономика на природата), в което понятие включва самосъхранението и
разселването на видовете. Вече видяхме значението на ойкос като селско
(крайградско) стопанство, което функционира на самозадоволяващ се
принцип. Трактат “Икономика” е написан от Псевдо-Аристотел, а в “Диалог за
стопанството” (Oeconomicus) Ксенофонт изрично нарича стопанисването
изкуство89. Всички тези гледни точки определят икономиката като разумно и
цялостно управление на това, с което разполагаш. Вероятно в тази връзка
Хилон е съветвал: “Научи се да управляваш разумно дома си”.

Ето го и големият майстор на икономиката: Одисей е толкова мил на жена
си включително и затова, че е добър стопанин на ойкоса: има грижа за
посевите, лозята, търговията с излишъците, конете и добитъка и военните
дела. В  XIX песен на Одисея Пенелопа сама си отговаря защо съпругът й се е
забавил толкова: ”Отдавна да беше в Итака пристигнал, но е в сърцето
размислил, че по е изгодно за него много земи да обходи, съкровища в тях да
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потърси – знаеше най-добре той от мъжете кое е изгодно, никой по ум с
Одисея не можеше сила да мери”90.

Мисловното продължение на горното: както и в случая със занаята на
ковача, стопанисването се видоизменя в новите системи на власт, следващи
експанзията на пазарните отношения. Първите търговски прояви носят
героичен оттенък, но впоследствие губят статута на достойно, майсторско
занятие91. Има и още нещо: културните странници като Одисей са изложени на
недоброжелателни сили и са затруднени по “обратния път”, в постигането на
приложение у дома на достигнатите по пътя идеи и специални умения.

Последното ни насочва към една тема, която няма как да подминем:
драматичната съдба на майстора. Извън числото на галениците на съдбата –
няколко десетки личности, почитани в обществото като “творци”, творците на
нови ценности се сблъскват с трудности не само от космически, но и
политически характер. В труда Ковачи и алхимици разглеждайки
металургичната митология, Мирча Елиаде акцентира върху идеята, че
“сътворението се осъществява чрез жертва или саможертва”: “Тази идея
продължава до наши дни в общото схващане, че нищо не може да се създаде,
без да се пожертва нещо много важно, в повечето случаи – собственото
съществуване. Всяко призвание съдържа в себе си висша саможертва.”

Какви изводи, освен житейските, можем да извлечем оттук? Обществото
награждава със социална чест онези творци, от които самото то не се чувства
заплашено. Тези, които действат и се трудят, за да преобразуват материята,
големите ковачи на човешките ценности, застрашават установения порядък.
Свидетели сме на парадокса, че онова (творчеството), което започва като
вътрешно свободен акт, освободен от всяка полезност и сроден с играта,
сублимира в осъзнаването на обществена отговорност от страна на носителя на
творческите способности – майстора, а завършва най-често с отхвърляне от
човешката среда – или с пречупване.

По-важен от социологическия е гностическият извод: независимо от
спънките и трудностите пред твореца “в реално време”, творецът-майстор
живее в едно друго, недостъпно за съвременниците му време, като за пропилян
талант или непочтеност, а дано това по-често се случва и за големите си
заслуги, майсторът ще отговаря пред съд, много по-справедлив в присъдата си
от търсещия разнообразие и развлечение bonne monde.
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ДОМИНИРАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО: ДВЕ ОБЯСНИТЕЛНИ ЛИНИИ

Ако се постараем да съхраним визията си за майстора – творец на
ценности като институционална основа на човешкото обществено развитие,
няма начин да не се натъкнем на противоречието “успял повече от другите”
(майстор), от една страна, а от втора: успяващ заедно и поради
взаимодействието си с другите. Нека дори ограничим втория аспект до
разделението на труда, основен източник и двигател за богатството на
“нациите” – ще се убедим, че за да постига целите си, човекът или човешката
организация наистина трябва да се стреми към сътрудничество.

От друга страна и без да сме привърженици на теорията за класовата
борба ще видим, че (икономическата) конкуренция не е добронамерена, а е по-
скоро “игра на живот и смърт”. За тези, които са отпаднали от играта се
приема, че не са успели да се приспособят, тоест източникът на провала им е
естествен. Оказва се, че за да играеш продължително, трябва да печелиш.
Ресурсите са ограничени – печелиш от загубата на някой друг.

Все пак ако въпросното общество не е достигнало оптимума на Парето,
може да се възрази, че печалбата идва от свободни ресурси, т.е. още
невпрегнати в икономическа циркулация идейни, емоционално – социални и
веществени източници, извори. По-често обаче ще видим циклично повтарящ
се провал на едни стопански начинания, който отваря място за възхода на
други. Не е нужно да търсим доказателствата си много далеч, за да обозначим
печалбата за сметка на нечия загуба като реална характеристика на
икономическия процес.

Две обяснителни линии: на коя да отдадем приоритет? Няма да се
ангажирам с еднозначен избор, разбира се. При това въпросът за налагането на
превъзходство (доминирането) ни вълнува не толкова като интуитивно
оправдание на суровата конкуренция в днешния икономически свят, а заради
ролята му в еволюцията на обществения човек. Но е наложително да се
очертае проблемната област и да се обобщят основните становища по темата.
Още повече, доскоро сътрудничеството се приемаше с недоверие във
вселената на практически ориентираната икономическа литература; в
учебника-законодател Управление на маркетинга на Филип Котлър много по-
често се говори за налагане на продукти и марки, стратегии на поглъщане,
дори за „партизанска война”. Едва с находчивите примери в трудовете на
Франсис Фукуяма сътрудничеството се популяризира като проблем в
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модерната социална икономика. Но трябва да се отбележи, че проблемът е
далеч по-стар и Фукуяма се явява негов преди всичко компилатор, макар
отличен. Да се върнем към предната нишка – едва през 80-те и особено през
90-те години на XX век американската маркетингова школа (което казахме
означава бизнес идеология или “дух на капитализма”) достигна до идеята за
сътрудничество в т.нар. Relationship marketing. Независимо от това,
сътрудничеството продължава да се смята за challenge (предизвикателство).

 В този ред на мисли, политикономическата мисъл в България не реагира
подобаващо през 1990-те години, когато в страната като образец за добра
бизнес практика бе налагана единствено англосаксонската икономическа
култура. Не са ли Британия и Америка твърде далеч от Балканската държава –
и много по-близък до нас и като география, и като манталитет континентално
– европейският модел на „социалния капитализъм”? Говоря за силата на
френските, италианските и гръцките синдикати, също и за ордолиберализма,
изправил Германия след Втората световна война. От моята гледна точка
подходящият за България икономически модел е този на екологичната
социализация. Спирам дотук – „Економика на България” е изследване, което
ще си постави по-различни от сегашните фундаментални цели. Тук се
ограничавам да схематизирам двете човешки групови начала.

Ще започнем с принципите на обществено-историческо развитие, които
могат да се обозначат с термина доминиране. Решаващата му важност в
организирането на обществата се доказва с неоспорими биологични и
екологични аргументи. В животинския свят властва конкуренцията за ресурси,
борбата, териториалният принцип. Виждаме, че както между видовете,
конкуриращи се за един и същ трофичен източник, така и между индивидите
от един и същ биологичен вид съществува поддържана от „силата на зъбите и
ноктите” йерархия. Типичен пример е трофичната йерархия в прайда на
лъвовете. Съвременни изследвания са установили следната последователност в
достъпа до храна: от плячката, уловена предимно от женските, първо се хранят
най-малките, заедно с тях мъжките, които не участват в лова, но са
изключително важни за броя на оживяващите лъвчета; следват лъвиците –
ловци, между които също има йерархия; останалото се пада на лъвове в
“юношеска” възраст, които още не са придобили статус за размножаване и
умения за ловуване, но скоро ще се превърнат в конкуренти. При това ще
отбележа, че лъвовете са много социални животни и при тях доминирането е в
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известна степен смекчено. Подобно нещо обаче не се наблюдава в много други
видове бозайници и особено при приматите.

Според етолозите, учени изучаващи поведението на животните,
йерархията в живия свят се установява с агресивни действия. Най-силна
агресивност се наблюдава в момента на изграждане на структурата; след
установяване на връзките на подчиненост и доминиране в групата настъпва
относително спокойствие. След оттеглянето на доминиращия индивид
агресивността отново се засилва – тези, които са били в еднакво подчинено
положение започват да се борят за първото място.

Същественото условие за установяване на йерархична организация в
някои групи са ограничените ресурси, за които индивидите се конкурират –
храна, жизнено пространство, възможности за размножаване и т.н. Но
паралелно с това субординацията служи и на постигането на по-висока
групова ефективност, за предпазване от хищници или при набавяне на храна.
Изследвания сочат, че е възможно даден индивид да заеме висок ранг в
груповата йерархия и без да разполага с „остри зъби”: при японските макаци
например потомството на доминиращите женски запазва привилегирования си
статус, а при някои видове африкански маймуни доминиращият мъжкар
покровителства втори по-слаб мъжки и го „издига” в групата.

Въз основа на подобни поразителни прилики, както и на общата ни
биология, етолозите понякога прибягват до деликатната аналогия между
поведението в животинската популация и в човешкото общество. Този въпрос
очевидно е повече от метафора. Известният етолог Конрад Лоренц определя
като аналогия независимата еволюционна адаптация на различни видове по
сходен начин към факторите на средата. Аналогията се допълва от хомология
(“всяка прилика между два рода, която може да бъде обяснена с общ
прародител, притежаващ общата характерна черта”). Лоренц вижда също и
културна хомология от изключително теоретично значение: предаването на
културна информация  от едно поколение на друго “е свързано с процеси,
които са напълно освободени от рационалното мислене и в много отношения
действат аналогично на факторите, които задържат промените в генетичното
онаследяване”92. Този подход се определя от Валери Динев (2002) като
основата за изследване на поведението, включително това на човека: идеята
еволюционният подход да се прилага не само към физиологията, а и към
поведението. Вземайки основание от еволюционната ефективност на
поведението, Конрад Лоренц различава закрепили се инстинктивни елементи
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на поведението, които нарича “комплекси от фиксирани действия”,
активиращи се като реакция на “ключови дразнители” или “знакови стимули”.

Въпреки сериозните усилия, ясна е несигурната почва на научните
разсъждения в тази насока. Човек ли е животното? Освен смеха и хумора,
човекът притежава музикални и художествени умения, развива ритуали и
традиции. Но птиците и висшите бозайници също проявяват емоционален
живот: факт, известен от Библията. “Кой знае, различава ли се човешката душа
от животинската?” Разликата може би е в това доколко човекът повдига
въпроса за справедливостта. В природата за справедливост не можем да
говорим, там властва естествената необходимост. Страшно е даже да си
помислим общество без грижа за слабите, то не е човешко.

Вероятно някои антрополози преувеличават, като извеждат поведението
ни от хищната маймуна (killer ape). Според тази хипотеза по-голямата
агресивност, свързана с яденето на месо и ловните инстинкти, които се
развиват в едрия примат, го правят особено издръжлив през дългите периоди
на засушаване, а също така и агресивен. Същността на човека е агресивна,
агресията е генетично заложена в нас, а войните са сублимирал вариант на
тази същност. Собствеността като плячка при лов се защитава от “другите”,
чуждото притежание се завладява; човекът пази територията си. Изход от
природата на животното човекът няма.

Според мен тази обяснителна линия е едностранчива и подвеждаща; също
така не отговаря точно на първичните начини на обитаване на човека до
неолитната революция. Под обитаване разбирам приспособяване; първите
“обитатели” са доста скромни в претенциите си към средата. Грубите каменни
оръдия са далеч по-неефективни от зъбите и ноктите на котки и мечки.
Човешката ловна група е зависима от природната среда и ако проявяваше не
избирателна, а генетически безусловна агресия, нямаше да може да оцелее
дълго. Калорийната ефективност не поддържа група, по-голяма от 30
индивида, която трябва да ловува на голям ареал около убежището си; тежките
екологични условия подтикват човешките същества да си сътрудничат в
групата, за да могат да оцелеят слабите: децата, бременните жени и т.н.

Така е било поне до откриването на земеделието и последвалото усядане,
случило се в люлката на днешното общество преди 10 – 12 хил.г. Тогава за
каква генетична агресивност може да става реч при хората? По-скоро
безмилостната конкуренция с ближния е следствие на икономически
институции, развили се заедно с появата на излишъци от животновъдство и
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земеделие. Ако става дума за пренос на начини на поведение (независимо дали
генетично или чрез обучение), предполагам, че палеолитните ловци много
бързо са осъзнали, че могат да унищожат източника си на препитание, ако
избият всичкия дивеч наоколо „от агресивност” или за удоволствие.

Според мен по-находчива от гените на маймуната-убиец е теорията на
американския антрополог Марвин Харис93, когото вече срещнахме докато
търсехме универсално обяснение за залеза на Варненската халколитна
култура. Харис съветва да се освободим от мнението, че агресията е същността
на нашия вид и затова войните са неизбежни. Антропологът не отрича
водещата сила на военната агресия, но я разполага в по-късен етап от
човешкото историческо развитие: той счита, че военното дело е дало подтик за
формиране и развитие на комплексните общества. Тъкмо военното дело
исторически е предопределило водещата роля на мъжете в обществата.

Харис вижда една голяма стъпка между егалитарното племе, в което
родствените и приятелски връзки са много силни, и обществото на
господството (комплексното общество, или държавата). Тази междинна стъпка
е chiefdom, или “общество от началници”. “Големият човек” на тази по-сложна
от племето обществена формация, най-вероятно влиятелен по-стар мъж, е
олицетворявал три важни институционални комплекса: интензифициращ,
тоест подтик към постоянно увеличаване производството от специализиралите
се членове на общността с по-нисък ранг; редистрибутивен – свързан с
разпределението на благата вътре в общността и размяната с чуждите
общности, и воински.

Последната институция обозначава престижната позиция, която може да
се заслужи или с особено успешна размяна, или с война. Марвин Харис я
обозначава като “разширяване на управленските функции” – път, който води
до държава. Показателно е, че според американския антрополог ако не успее
да надмогне „неутолимите претенции на държавата за суверенност и
хегемония”, съвременното човешко общество няма да преживее близкото
бъдеще.

Да разгледаме още няколко “доминиращи” хипотези за културно-
историческото формиране. Харис е посочван заедно с американските
антрополози Джилиън Стюърт94 и Лесли Уайт  като един от основателите на
направлението (дисциплината) културна екология95.  Културната екология
остава малко изолирана от съвременните проблеми на свръхпроизводството и
замърсяването – така наречените екологични проблеми. Културната екология
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като антропологична дисциплина изучава възникването и придобиването на
облик от големите човешки формации: етноси, държави и отчасти класи, в
природната среда. Или казано най-обобщено изследва културната еволюция
като аналог (а може би антипод) на биологичната еволюция. Според примера,
който Марвин Харис дава, фактор като равнище на валежите върху дадена
територия може да определи обществено-икономическата формация, която ще
се развие по-късно там. Напояваното от дъждове земеделие на Западна Европа
не позволява толкова лесен контрол върху населението, както в изискващите
поддръжка и бюрокрация иригационни системи в Двуречието, Египет, Индия,
Китай, Перу: индивидуалистичните феодализъм и капитализъм имат шанс да
се развият на Запад.

Робърт Карнейро (1970) предлага една от теориите, въз основа на които
Марвин Харис по-късно интегрира анализа си. Карнейро също счита войната
като основен фактор при формирането на по-сложни, държавни организации.
Подтик към военни действия дава ограниченото количество на ресурсите в
популация с нарастваща плътност. Карнейро определя като съществен фактор
за културна еволюция “ограничението” на територията: ситуацията, в която
плодородни земи са оградени, circumscribed, от по-ниско продуктивни
територии, например пустини и океани. Ако нямаше ограничения, загубилите
войната щяха да мигрират към други земи. Тъй като миграцията не е
алтернатива в “оградените” територии, то загубилите предоставят силите си на
завоевателите. Формират се нови властнически структури. А тъй като
демографското налягане е високо, производството трябва да се интензифицира
с подчинен труд.

Според Кип и Шортман96 в някои етапи от ранното образуване на
държавите важен фактор са дестабилизиращите ефекти на пазара на луксозни
стоки. В “обществото на началниците” личното общуване между елита и
населението е изключително важно, за да може да се осъществява социален
контрол. Личното общуване обаче бива заменено от пазара, “сляп към всичко
освен печалбата”. Така елитите и аристокрацията освобождават агресията си и
започват да поддържат армия. Икономическата експлоатация се съчетава с
военната тирания и така се ражда държавата.

Във връзка със схематизираните по-горе теории трябва да отбележа, че
техниките за обяснение на общественото (държавното) формиране могат да
бъдат много разнообразни. Една техника може да бъде исторически –
фактологическа, която се основава на определен исторически факт (явление) и
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очевидно е най-ценна, но за съжаление не винаги разполагаме с възможността
да я приложим. Ние дори не знаем дали “първият вожд” е избран заради
качествата си, или се е наложил със сила. Затова на помощ идва аналитичната
техника: позволяваме си да извеждаме логически заключения, използвайки
някаква теоретична рамка за света и абстрактни разсъждения вътре в нея. Ако
разполагат с едни и същи изходни данни, последователите на Карл Маркс, на
Макс Вебер или на Талкът Парсънс много вероятно ще достигнат до различни
заключения за ролята на природата във формирането на човешката култура.
Нека това не бъдат противоположни отговори на  един проблем – това ще бъде
фаворизиране на един за сметка на друг обяснителен фактор. Затова трябва да
сме изключително внимателни към всички логически и в частност към
причинно-факторни обяснения на историческия процес – още повече, щом
имаме на разположение митологичната техника.

Преди да започнем “да обръщаме листа” и се насочим към сътруд-
ничеството, нека разсъдим още малко по темата за агресията97. Торстейн
Веблен отдава на съперничеството между хората особено значение, но
обозначава “хищническата фаза” като само един от етапите в развитието на
човешката култура. Сам аз ни най-малко не отричам агресивността като
атрибут на човека (виж в тази връзка и шестата предпоставка, с която започна
историческото изследване); но не бих я абсолютизирал.

За американския антрополог Робърт Венке двете концепции, които могат
да обяснят появата на комплексно общество, са специализацията и
размяната. Условно бих ги нарекъл фактори на изгодното подчинение: и при
тях виждаме принуда, принудата обаче е смекчена от изгодата. Тези два
фактора са тясно преплетени. Ефектът от специализацията в дадено занятие е
противоположен на ограничаването: стоките и услугите, които специалистите
създават, започват да циркулират в по-голяма общност и насърчават
комуникациите. От друга страна, размяната между различните социални
организации води до разнообразни политически и икономически структури.

Венке дискутира психологичните ефекти на социалната комплексност и
приема, че човекът в първите комплексни общества е бил изправен пред
съвършено нова вселена от психични проблеми: превърнат е в част от
“обществен механизъм” и голяма част от решенията, касаещи личния му
живот, не се вземат от него самия. Ловците и събирачите не допускат един
индивид да има прекомерно влияние в групата. Желанието за социална почит
се осмива като суета: бушмените в Калахари преднамерено търсят
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недостатъците в щедрия подарък, те не желаят да даряват някого със
специално внимание, защото това вреди на групата. Сходен поведенски модел
наблюдаваме и при шимпанзетата. За сметка на това, в комплексното
общество социалната чест и вниманието са отредени на една малка група, от
която по-вероятно е да не си член.

Горният пример показва, че като цяло идеята, че светът на животните и
хората е завладян от агресия “всеки срещу всеки” не отговаря на
действителността. Като начало, ефективните принципи на естествения отбор
са уравновесили така взаимоотношенията между популациите и между
индивидите вътре в популациите, че живите същества са силно
взаимнозависими. Още Дарвин говори за коадаптация: приспособяването в
средата на един вид се осъществява паралелно с промяната на друг вид. Това е
възможно и като независима, аналогична адаптация на двата вида, и като
“догонващо” адаптиране: например костенурките развиват все по-твърди
черупки за да се предпазят от хищници, а скалните орли модифицират
поведението си, като придобиват специфични умения да вдигат костенурките
във въздуха и да ги хвърлят от високо върху камъни. Най-същественото
заключение, което можем да извлечем от взаимната зависимост на видовете в
условията на правилото “оживява по-приспособеният”, е че чрез симбиоза
(съвместен живот) индивидите успяват да се приспособят по-добре.

Нека съвсем накратко припомним различните форми на симбиоза, които
екологията разграничава. Симбиозата бива факултативна и облигатна: в
първия случай всеки от организмите може да живее самостоятелно при
отсъствие на  партньора – симбионт; във втория случай единият или двата
организма се оказват в такава зависимост един от друг, че самостоятелно
осъществяване на жизнените им функции е невъзможно. Според характера на
отношенията между партньорите се разграничават мутуализъм, коменсализъм
и паразитизъм. Мутуализъм се нарича съдействието между индивиди от два
различни вида, от което съдействие и двете страни са облагодетелствани.
Коменсализъм означава взаимодействие, от което единият вид извлича полза, а
за другия то е безвредно. Паразитизмът предполага истинско
икономическо решение на съвместното съществуване „гостоприемник -
паразит”, тъй като ако не се задействат някакви ограничителни механизми,
паразитът би унищожил гостоприемника си, а така и ресурсния си източник.
Симбиозата е толкова характерна за света на животните и растенията, че някои
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биолози98 говорят за симбиогенеза: те разглеждат симбиозата като една от
движещите сили на биологичната еволюция.

Основанията на изключително сложната тема за сътрудничеството ще
търсим в следните две насоки: А) естествено сътрудничество; Б)
сътрудничеството като резултат от рационална (на човешкия разум) оценка и
избор.

Естественото сътрудничество се потвърждава от факта, че групирането
дава много по-добри шансове на индивидите. В симбиоза съвместно живеят и
дори се групират индивиди от различни видове; по-интересно за нашите
познавателни цели все пак е поведението след групиране на индивидите от
един вид. Главната цел на групата е да се съхрани именно като група – по този
начин, казахме, жизнените шансове нарастват. Но групата трябва да има и
организация, т.е. някой да определя посоката и времето за движение. В
повечето случаи организацията поражда отново доминантно отношение –
нужен е водач. Позицията на водача често е съпроводена с по-голям риск:
затова и с белези на уважение от страна на ординарните членове на групата.
Повече зрели индивиди се стремят към носещата почит и даваща по-добри
размножителни шансове позиция на водача – водачът трябва активно да се
налага над конкурентите, ако желае да съхрани позицията си. Тоест
сътрудничеството така или иначе е свързано с известна доза доминиране.

Стремежът към доминиране не завършва на индивидуално ниво, а се
трансформира в стремеж да се наложи своята група (семейство, стадо, при
хората евентуално раса, етнос, съсловие). Спрямо своите доминирането и
сътрудничеството придобиват друга оценка. Това се изразява в колективното
приспособяване, т.нар. родствен отбор, теория развита през 60-те години на
XX век, според която интересът на биологичния вид определя поведението на
индивидите. Стига това да способства оцеляването на вида, благоденствието и
оцеляването на съществото не е задължително: решаващ е неспирният процес
на предаване на гени от най-приспособените индивиди, тоест индивидите с
най-полезни генетични вариации, към потомството. Така се поражда и
генетичният алтруизъм, тоест поведение, което ощетява индивида, но
облагодетелства групата, с която се споделят общи гени (семейство,
популация); счита се, че именно това е „икономическото” обяснение например
на родителските грижи – както при хората, така и при животните99.

Родителят не си задава въпроса защо прави „всичко това” за потомството
си. Но и погледнато по-общо, сътрудничеството като цяло е стратегия на
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самоорганизацията. Експерименти с противоположно движещи се флуиди в
тръба, както и с пешеходци в засилено улично движение потвърждават
широкото разпространение на самоорганизационни процеси „на най-малкото
съпротивление” в различни видове системи. Най-известният пример за
самоорганизация в биологията дават обществата на пчели, мравки и термити, в
които сътрудничеството достига невероятни измерения. Икономическата
теория знае още от времето на Бернар Мандевил, че преследването на личен
интерес т.е. подчиняването на вътрешен подтик води – неволно – до постигане
целите на по-голямата система, в която е включен „егоистичният” индивид.

С находчивите си обобщения Фукуяма отново привлече вниманието към
биологичните основания на самоорганизацията и сътрудничеството сред
хората. Но икономистите ще признаят интелектуалното първенство на друг
социален учен, Фридрих Хайек, чиито идеи ще разгледаме по-подробно след
малко. Тук ще отбележа само някои моменти от неговото учение. За Хайек
началото в човека е групирането и сътрудничеството, а не индивидуализма.
Хобсовият век на „война на всеки срещу всички” според него не съответства
на историческото развитие; първичен човешки инстинкт е колективистич-
ният100: “Едва цивилизацията води до диференциация и индивидуализация.
Примитивното мислене се състои предимно от общите чувства на членовете на
цялата група. Алтруизмът не е към другите като цяло, а към малката група”.

Хайек вижда невидимата ръка на пазара като спонтанен ред, регулиран от
системата на пазарните цени, в който хората си сътрудничат – но не като
разумно решават задачата за ползите от сътрудничеството, а като следват
определени правила за приемливо (прието за справедливо) поведение.
Разпокъсаното знание в обществото се интегрира в ред чрез самоорганизация:
частичното знание, “блоковете информация”, неволно се споява и – неволно –
следвайки личния си интерес след светофара на цените, хората сътрудничат на
човечеството.

Когато се сблъсках за пръв път с текстове от този учен, ще призная –
повярвах в методологичната равнопоставеност на икономиката на другите
хуманитарни науки. С времето обаче вниманието ми привлякоха последиците
от безспорно логически издържаните съждения на Хайек. Първо, спонтанен
ред е възможен само при ненамеса. Следствието от теориите на Хайек е да се
минимизира държавната активност в полза на силите на свободния пазар, а на
един по-напреднал етап също и да преразгледаме и да се откажем от системите
за социално подпомагане. Това е немислимо дори за държава като
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Великобритания, която има зад гърба си столетия на функциониращи
либерални институции, бранени (толкова често неуспешно) от корифеи като
Смит и Рикардо. Социологически допитвания показват, че днес по-малко от
10% от населението на страната се съгласява с намаляване на данъците (!) и с
ограничаване ролята на държавата в обществения живот; това е твърда
тенденция на Острова през последните поне три десетилетия101. А в друга
икономическа система свободният от всяка регулация пазар е още по-слаба
институция, за да можем да разчитаме изцяло на самоорганизиращите му
способности. Длъжни ли се да се „самоампутират” онези общества, при които
пазарните институции не са така удобно анонимни, а са натоварени с хиляди
комунални значения?

За да може самоорганизацията да доведе до ефективно сътрудничество
посредством системата на пазара се изисква продължително време. Само че в
случая с охраната на природната среда ние не разполагаме с това време. В
доклада на Никълъс Стърн от есента на 2006 г. се твърди, че към 2030 г.
екологичните поражения ще са необратими. Ако е така, остава ни по-малко от
едно поколение. Други учени считат, че границата вече е премината.

Накрая, което не изчерпва възраженията, действително ли безупречен
пазарен ред е онова, от което се нуждаем? Не можем ли да дестилираме друг
модел за разпределение на богатството, по-универсален от играта с цените?
Всекидневни нужди, дългосрочни потребности, енергиен еквивалент,
осигуряване на запаси за кризисен период, индивидуален принос на труда,
творчество? Цените ползват различна “мяра” – на първо място пари, разбира
се, неокласиката включи към парите и времето, но още Сократ се досеща за
цените в приятелство и добро име.

Темата за самоорганизация в обществения (не само човешки) свят, която
води до диференцирано сътрудничество, в икономиката е позната предимно от
зрелите трудове на Фридрих Хайек; за сметка на това в естествените науки
като биология, физика и химия самоорганизацията се изследва приоритетно и
се превръща в обяснителна линия на реда. Редът от хаоса, пространствените
структури на Иля Пригожин102, възникват от противоположната на ентропията
сила: негентропията. (Само)организацията е естественото протичане на
еволюционния процес: и в културата, и в биологията.

За съжаление само бегло ще спомена интересния труд на геманския
икономист Алхайм Щефан103 Икономическа екология. Той дефинира
проблемите на околната среда като производни от законите на
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термодинамиката. Ентропията в изолираните термодинамични системи
невъзвратимо се покачва, или опростено казано вселената се стреми към
термична смърт. Механизмите на пазара са ентропийни процеси. Балансът на
енергията се възстановява чрез локално отдаване на ентропия към околната
среда от структурите на системата и обратно поемане на енергия – в планета,
която бих нарекъл система от островен тип. “В хода на еволюцията са се
формирали такива комплексни химични, биологични, екологични и социални
структури, които не намаляват, а напротив, увеличават подредеността в
естествената околна среда. И тези процеси на самоорганизация, които
намаляват ентропията най-малко в субсистемите, протичат и днес” (цит., стр.
31). На този енергетичен подход са базирани предимно институционални
заключения: дългосрочност, морален аспект, нужда от комплексен, не винаги
рационален поглед към икономическата екология.

Лев Гумильов, класикът на етнологията, гради цялата теория на
историческото развитие въз основа действието на биофизичната енергия. Друг
руски учен, икономистът Вячеслав Дементьев в статията Как нашата страна
живее и умира104 прави задълбочен анализ на икономическо-природната
система на Русия именно в линията на термодинамично равновесие в
полуотворен тип системи. Изглежда физиката се използва от все повече
социални учени за изясняване на икономическия модел на употреба на
природни ресурси. Но и в тази сложна насока на научно търсене моралните
значения вземат връх: не към математическо формализиране, а към
институционални промени и особено екологично образование и възпитание
трябва да насочи вниманието си ученият общественик.

Сега нека дадем междинно социологическо обяснение на вече по-пълния
отрязък от информация за развитието на eкономическия процес. Употребата на
каменни оръдия датира от няколко милиона години – в човешкия род
закрепването на уменията е очевидно. И в продължение на милиони години
човеци са обитавали Земята, без да променят популационната си сила. След
края на последната Ледникова епоха земеделието и отчасти животновъдството
дават място на социално по-комплексни форми (причините: излишъци на
храни, увеличаване броя на населението, специализация по занаяти, свободно
време за творчество и изкуство). За краткото време от 5 – 6 хилядолетия
комплексните форми на обществата успяват да надделеят и на практика да
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разрушат всички останали жизнени формации, в които се е осъществявало
човешкото обитаване в природата по-рано.

Заедно с това комплексните общества рушат своите екосистеми; в най-
добрия случай те променят средата си на живот до неузнаваемост съобразно
собствените си потребности (или желанията на овластените). Защо става така?
Може да се твърди, че когато по-голям брой хора се групират за съвместен
живот, демографското налягане нараства експоненциално. Но това е само
едната страна на проблема. В комплексното общество желанието за власт и
стремежът за превъзходство над все по-далечния ближен води до страшни
последици. Превъзходството сред хората се осъществява в притежаване и
заробване (до определена икономически изгодна граница), а стремежът към
все по-големи излишъци води със себе си разрушение на природата.

Инстинктът за превъзходство може би е породил инстинкта за
майсторство. Майсторството, умение105 за производство на ценности или
добавена стойност, прави възможно развитието на комплексни общества, след
което е поставено в подчинение от същото това комплексно общество. Докато
в малката родова общност майсторът е незаменим и много значим, защото
създава ценности, а чрез родственото наследяване на професията е
монополизирал правата над това производство, в по-голямата община
майсторът е принуден да отчуждава продуктите на своя труд в полза на
знатните. Знатните ще определим като силовото съсловие и евентуално
служителите на култа. Знатните си присвояват не само резултата от труда, но и
част от привилегированите и знакови функции, които майсторът е упражнявал
в малката общност. Майсторите стават “черноработници”, а техните занаяти се
утилизират.

Днес основната социална задача е превръщането на сътрудничеството в
норма, естествен подход. При това трябва да се помни, че доминирането и
налагането над другите е нормална практика, тъй като е естествено – то е
водещ признак в груповия живот. Инстинкт за териториалност ръководи
реакциите на организираните живи същества. Доминирането в съвместния
живот на индивиди от един вид е насочено към източниците на хранене, към
възможностите за размножаване и предаване на лични белези на поколението,
към приоритетна защитна позиция – обитавано жилище и възможност за
бягство.

Съответно не трябва да се очаква човекът, биосоциално същество, да
показва други от доминирането образци на поведение. Но към този ред на
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мисли има две големи групи възражения. Първата група противопоставя
сътрудничеството на доминирането. Това е влиятелна парадигма, която има
поддръжници сред много от водещите учени и мислители – и неслучайно,
сътрудничеството между хората е характерно за по-извисена мисловна
настройка. Дори се приема, че терминът „общество” следва се дефинира като
групиране, което има сътрудничеството за своя основа106. Убедителни примери
на кооперация в животинския и растителния свят виждаме и в симбиозата.
Тоест не може да се твърди, че агресията е екологичен абсолют. Според мен тя
по-скоро изразява жизнена стратегия на застрашеност. Доколкото очаква
отрицателен ефект от действието на другия, собственото поведение е
агресивно. Втората група възражения, на която няма да се спирам, поставя
човека извън контекста на природно – социалната необходимост и го наделява
със свободата да избира.

Разделението на труда предполага сътрудничество между много хора за
производство на една ценност. Съответно разпределението на резултата от
съвместния труд се превръща във въпрос, който по принцип може да се реши
по пътя на сътрудничеството. Но няма този шанс. Добавеният от творческия
труд резултат още от самото начало се присвоява от знатните чрез силата и
властта. Първоначално е била необходима физическа сила, защото никой не
желае доброволно да се разделя с онова, за което притежава естествено
право. След това процесът на присвояване се улеснява: използват се
убедителните сили на традициите (владеене на част от добавения продукт
според “древно право”), религиозните убеждения, кастовата и класовата сили.

Групата, която представлява елит: едновременно имуществен, религиозен
и властови, желае да закрепи постиженията си, тъй като вижда потенциално
недоверие от истинските производители на ценности. Използват се знакови
символи, обозначаващи “естествения път” на неравенството и присвояването.
Когато вече има сигурност в начина на разпределение, или фигуративно
казано когато разходните потоци се задълбочат, се пристъпва към периодично
демонстриране на съкровища като белег за посочено “свише” доминиране на
дадена личност или група: това например е предназначението на ритуалните
пирове на тракийските владетели. Знаем за институцията кеймелион в
Античния свят – размяна на богати дарове по време на пир. Като структурна
компенсация за налагания на поданиците данък, на ритуалните пирове дарове
раздава най-често владетелят. Дарява се ксенос – означение за отношения
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между хора, свързани чрез договор, който съдържа уточнени взаимни
задължения107.

Така или иначе, в древността размяната има знаков, празничен елемент:
думата пазар, заемка в българския от турския език, означава неделя, а коренът
й е паз – слънце. Индоевропейската дума за вземам и давам е една и съща: do.
В същото време, в съвременния английски език изразите и идиомите с думата
„давам” са два пъти по-малко, отколкото с „вземам”108.

ОТНОСНО ИНСТИТУЦИИТЕ И ТРАДИЦИИТЕ

На редица места в текста дотук се позовавахме на обществени институции
– икономически и културни. Време е да изследваме накратко тяхната същност,
ролята, която те играят в човешкия процес и институциите на природопазене,
от които се нуждае съвременното общество. Най-лаконична дефиниция за
обществена институция, която бих си позволил, е принципи на организация в
човешката личност, предполагащи общественото й поведение.
Съвкупността на тези принципи (вродени или научавани) при
взаимодействието между отделните личности се проявява като социален
механизъм. Този социален механизъм, преобразуващ индивидуалната
виталност, заживява обективен, надперсонален живот на формираща
обществената история сила.

Преди да продължим нататък, ще отбележа следните три момента. Първо,
терминът институция често е недоразбран от политици и журналисти. Тези
хора теглят кредит от институционалната школа в социалната наука като
внушават, че институцията е нещо като огромна “обществена” сграда със
стръмни стълбища към входа (стълбището е дълбок митологичен комплекс,
познат в психоанализа символ на властта и подчинението). В тези сгради
работи бюрократичен апарат, който упражнява власт над индивида чрез
формализиране на ежедневните ситуации: това, което може да ти се случи е
същото както при другите, следователно нямаш право на “специално
отношение” – ти стоиш пред замъка на Кафка. Когато искам да обърна
вниманието на читателя именно на тези социални форми, използвам думите
“бюрокрация” и “администрация”; възможно е да се каже и “организация със
статут на институция”. Но аз под институция разбирам нещо различно от
материално-веществения субстрат около безличните администрации, а именно
– онези неписани закони, действащи в човешката душа или съзнание, които на
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принципа на еволюционния отбор регулират човешките възприятия, мисли и
чувства, и поведение109. Колко по-силни институции пораждат писаните
закони.

Второ, проблемът на институциите е равнозначен с “проблема за човека”:
какво начало представляват хората, какви сили действат в тях и какво влияние
върху човешката свобода на избор имат тези “традиционни” сили. Затова
институционалният подход е много по-сложен, отколкото изглежда на пръв
поглед. Като трета отбелязвам важната за мен идея, че социално-
икономическият и културният пласт на личността и на анализа (на
институциите) трябва старателно да се обособят един от друг. Някои
практически наръчници по маркетинг говорят за социокултурни фактори, но
според мен на техния подход не достига антропологическа задълбоченост или
поне изследователски фокус върху материята.

Фразата „социално-културен ефект”, която използвах, за да дефинирам
проблема на това изследване,  разбирам по следния начин: за да се предаде
включително и усвои културата е необходимо общество. В общността от хора
се развиват културните значения. Без човешка общност култура няма; нека
изтъкнем в тази връзка възгледа на Александър Фол (всъщност елинският
възглед) за културата: за него тя е достойно поведение в общност, на което се
обучаваш от малък, културата е пайдея. Противоположното, вече посочихме, е
също валидно – постигнатите в дадена обществена формация високи културни
образци (за жалост не винаги влияещата културност е висока) рефлектират
върху обществената система, която ги е породила, като коренно я променят.

Но общество при животните съществува и без някакво културно развитие.
Също така забелязваме човешки маргинални групи, чийто съвместен живот се
подчинява на биологичната необходимост, без да бъдат създавани или
споделяни някакви ценности. Накрая, за да се произведе културен продукт –
артефакт на високо равнище, изглежда е необходимо известно дистанциране
от “светската суматоха” и посвещение на културното творчество чрез
изолиране на твореца. Произведението от такъв културен творчески акт не е
повлияно, а само влияе върху ценностите, споделяни от обществото.

Тези три илюстрации искат да покажат, че културността се ражда в
съвместния живот на хората, но не и културата – творчеството на ценности е
демиургичен акт110 на едно свободно от природната и социалната
необходимост съзнание. Противоположната илюстрация на масовата
„култура” привидно оспорва подобно определение, но нека разгледаме
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повърхностната, масова културност като само един етап в социализацията на
човечеството, сега сменян от мощен процес на демасификация на ценностите.
С такъв фокус, паралелно с несравнимото историческо значение на
прогресивните творчески малцинства, ще забележим също и ставащите все по-
творчески настроени „традиционни” елити в съвременния свят. Културата
винаги се свежда до избора на индивида, като се определя от целите, които той
си поставя: дали изобщо си поставя цели, колко честен е в това отношение,
какво усилие е склонен да положи за постигането им и доколко е склонен да
променя целите си в своя житейски път. Ясните цели можем да наречем
“жизнена стратегия”: полюсите им при хората се определят от
евдемонологията на хедонизма, от една страна, а от друга от мазохизма.

Сега вече можем да кажем, че хедонизмът – стремежът към най-силно
моментно удоволствие, постигнато с най-малко усилия, се е превърнал в
културна институция на Западния свят111. Културната институция (за
разлика от формираната в биосоциалната еволюция икономическа
институция) е свързана с преценката за ценността на нещата, тоест с повече
или по-малко съзнавана рефлексия върху житейски цели. Но нека не
избързваме с изводите и проследим институционалната доктрина, така както я
виждам полезна за целите на този труд, посветен на економиката.

Няма да отегчавам с прекомерно изброяване на автори и опити за
класификация. Дефинира се и се класифицира там, където знанието е
прекалено малко или твърде много: за нито едно от двете тук претенции няма.
За популярно изложение на проблема в българската литература препращам
към доброто изследване на Иван Пипев112. Ето какво казва авторът на
цитирания труд за пресечната точка на институционалната доктрина и
съвременните проблеми на околната среда и изграждането на нова икономика:
“Съвременните институционалисти смятат, че новият модел за устойчиво
развитие  не е и не може да бъде еклектичен сбор от стари либерални и
социални структури и институции. Новият модел трябва да бъде цялостен нов
организъм ... Те отдават голямо значение на социалния императив ... високо
качество на живота, осигуряване на правото на труд, ликвидиране на
бедността и достоен стандарт. Това трябва да стане на основата на нов
прогресивен икономически бизнес”.

В икономическото научно поле Торстейн Веблен стои не само в началото,
но и в центъра на институционалната теория. Големи икономисти преди него
(Маркс, Енгелс, Маршал) имплицитно засягат проблема, сходна е позицията
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на Кейнс по-късно. Гунар Мюрдал например твърди, че с идиосинкретичния
си подход към обществената система основите на институционализма в
икономиката са поставили “институционалистите” Адам Смит и Карл Маркс;
виждам основания да се съгласим с шведския учен. Известно е също така, че за
Австрийската школа и особено за основателя й Карл Менгер възникването на
институциите без умишлена човешка намеса е централен момент в
предложената през 1871 г. нова икономическа доктрина. “Откритите” от
Менгер институции са дълги закономерности в човешкото обществено
поведение, дължащи се на личностни и национални (групови) особености.

Първенството по заслуга все пак е за Веблен: етнографията, филологията,
психологията, антропологията и социологията се съчетават ярко в онзи труд от
1899 г., в който логическите заключения за хода на миналата история описват
така достоверно съвременното (икономическо) поведение.  Веблен изтъква
значението на социалната институция и пълни понятието със съдържание от
света на добрия тон и удовлетворението от социалната чест през вековете.
Само десетилетие след като Теория на безделната класа е публикувана,
подходът на Веблен се възприема широко в САЩ и дава основа за по-
нататъшни силни изследвания. Именно взаимното проникване на
американския институционализъм и европейския психологизъм поражда
трудове като Великата трансформация на Полани, История на
икономическия анализ от Шумпетер, Надменността на знанието на Хайек,
Обществото на изобилието на Галбрайт113 и по-късно – Третата вълна на
Алвин Тофлър. Това са зрели, класически произведения, в които авторите не
са изправени пред необходимостта да предефинират институцията спрямо
материята, а ползват пластично и разбиращо понятието – теория.

Едновременно с посочените автори, Мюрдал в Швеция (сам определящ се
като идеен последовател на сънародника си от началото на миналия век
Wicksell) и новата германска школа114 в лицето например на Рьопке, след 1945
преработват институционалната теория в една тотална икономика, на крачка
от обществознанието, но държаща фокус върху развитието на икономически
теми (бедност, разпределение на богатството, икономика на природопазенето
и изчерпаемите суровини, препоръчително поведение на държавата като
икономически субект и т.н.). Методът им е следният: ефектите от
икономическото явление проникват в социалните структури, там можем да ги
разграничим, както и да наблюдаваме обществената реакция, при което да
установим изцяло нови аспекти (институции) в обществото. Тотални
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“икономисти” са също и Даниел Бел, Фернан Бродел, дори Самюел
Хънтингтън, който в Сблъсъкът на цивилизациите прави съдържателен анализ
на политическата икономия на глобус от войнствени цивилизации. Изводите
на посочените само като илюстрация автори, макар техният подход да не може
да се определи като тясно икономически, са безспорно от най-голяма
релевантност за съвременната институционална икономика.

Относно адекватния според мен начин за разбиране на термина
институция ще обърна внимание на две дефинитивни позиции. Първата
използва много сполучлива метафора. Германският антрополог Арнолд Гелен
нарича институциите “социални коловози”. Всъщност и без да си в коловоза
можеш да пристигнеш. Но ако се движи в коловозите, “каруцата” на
човешката личност или човешката група ще избегне редица сътресения. Много
хора са минавали преди нас по пътя на цивилизоването или може би на
оцеляването; техните постъпки под формулата на проба и грешка са оставили
модели за следване. Тези модели или се предават неусетно на човека при
социализацията, или се научават в течение на индивидуалния живот като
разумна реакция след оказала се не-фатална грешка, или най-спорното от
трите – се предават генетично в най-изгодно за общността поведение (да
извикаме в съзнанието си в тази връзка груповите адаптивни механизми при
животните или вроденото обществено-изгодно поведение на някои социални
насекоми). Но ми се струва, че накрая в анализа излязохме извън
предпоставките на Гелен.

Втората позиция, която заслужава да се знае, е на Лев Гумильов. Руският
учен не използва често думата институция в своя специфичен историко –
географски проблем, всъщност в изследването си той достига сравнително
късно до идеята за “социалните институти”. През шестдесетте години на XX
век Гумильов разработва етнологията като природонаучна дисциплина,
противопоставяйки популационния принцип на единствено възможното в
неговата епоха и държава материалистическо разбиране за “диалектическо
обществено движение по спиралата”. След по-подробно запознаване с
трудовете на Тойнби и всъщност находчиво оборвайки доста положения на
британския учен, в началото на седемдесетте години Гумильов вече пише, че
не си струва да се прави избор между естествените и социалните дисциплини в
изследването на човешкото битие на земята: “и едните, и другите изследват
явленията в различни направления и взаимно се допълват”.
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Ето какво мисли той за институциите: “Появилият се на света колектив
трябва незабавно да формира система с разделение на функциите между
членовете. В противен случай той ще бъде унищожен от съседите си. За
самосъхранение бързо се изработват социални институции, характерът на
които във всеки отделен случай е запрограмиран от обстоятелствата на
мястото (географска и етнографска обусловеност) и времето (стадий на
развитие на човечеството, т.е. един или друг начин на производство)115”
Виждаме, че още през 1972 г. Гумильов достига до амалгамата “естествен
регион” и “икономическа активност”, формираща институциите на обитаване
на човека на земята: по нашата формула демографското налягане, което
определя адаптационните стратегии. Да продължим размислите му в
цитирания абзац: “Именно потребността от самоутвърждаване обуславя
бързия ръст на системата, а сили за развитие се черпят от пасионарността на
популацията като такава. В това се състои нейната разлика от обществените
отношения, определяни от способите на производство. Ръстът на системата
създава инерция на развитие, бавно губеща се в съпротивата на средата,
вследствие на което низходящият клон на кривата е значително по-дълъг.
Даже при спадане на пасионарността под оптимума, социалните институции
продължават да съществуват, понякога надживявайки създалия ги етнос”.
Последното изречение заслужава особено внимание.

Да си припомним концепцията за демографско налягане. Тя съдържа
следните три момента: сила на активността: сила на човешката икономическа
активност, зависеща от навиците на живот и начините на обитаване на човека
в конкретните условия на ландшафта и демографско обкръжение. Второ,
елементите и връзките, формиращи екологична система в естествен регион.
Отношението на първото към второто дава значението на демографското
налягане, което е трета, производна величина и не може да се наблюдава сама
по себе си, но може да се изведе при отчитане на двата фактора, като Земята,
естественият регион, е знаменател. За по-голяма яснота, количественият
аспект на това, което търсим, се установява при съпоставка на парични и
демографски спрямо физикогеографски и биологически показатели (за
улеснение възприемаме парите като изражение на икономическите взаимо-
отношения, включително на труда).

Следователно демографското налягане пряко зависи, определя се от
човешките институции. Поставени при еднакви ресурси и природна среда,
равен брой хора, организирани посредством различни институции, ще форми-
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рат различно демографско налягане. Тази зависимост всъщност вече е уста-
новена от економически ориентираните науки за човека. Антропологът
Маршал Салинс, разисквайки причините за по-ниската от „позволената” от
ресурсите на средата плътност на традиционните народи (виж втора част), в
пространна бележка под черта експлицитно говори за „демографско налягане”.
Според него във всяка една култура „натискът върху земята” се определя не
толкова от технологиите и ресурсите, а от „структурата” – културни
спецификации като производствени отношения и собственост, начини на
стопанисване на земята, взаимоотношения между местните групи и т.н. „Така
че прагът на демографското налягане не се определя абсолютно от средствата
за производство, а зависи от разглежданото общество. Още повече, как това
налягане се понася организационно, нивото на социален порядък, с което то
комуникира, както и характерът на отговора, също зависят от конкретните
институции.” (Stone Age Economics, cit., p. 49).

За това гледище очевидно не можех да знам, когато започвах да работя
върху своя модел за демографско налягане; при това в социалните науки не е
голяма изненада да откриеш откритието си на друго по-ранно място.
Подходът, описан в нашия труд все пак има своя автентичен фокус и той е в
изграждането на концептуален модел, на рамка за разбиране на въздействието
на човешката икономика върху природата. При това тук демографското
налягане се разглежда не толкова като стресово явление след преминаването
на даден праг, след който увеличеният брой на населението и икономическата
му активност деградират природата, а като неспирен природно – социален
процес, който може да приема и по-ниски стойности. Накрая, предлагам метод
за количествена оценка на икономическия натиск върху природата – задача,
която не стои в научната програма на известния американски учен. Все пак е
успокоително, че в независимо разработения от мен модел отъждествявам,
както и Маршал Салинс, демографското налягане с „човешките институции на
мястото”.

Наистина, какво е институция? Това е свойство на човека, което прави по-
лесен живота на хората заедно. (С такова определение не е чудно, че толкова
много области на познанието използват думата институция, с което захранват
термина с богато съдържание). Естествено заключение от горното е, че
институциите се коренят в инстинктите, а заедно с това на едно по-сложно
ниво – в навиците. Инстинктивен означава необмислен: и въпреки това
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институциите, тръгващи от инстинктите, са екологично ефективни, оправдани
от гледна точка икономиката на (психическата) природа. Неслучайно вършим
толкова действия автоматично.

Но институциите само отчасти са “свойствени” за човека, защото
понякога, за улеснение на социалното взаимодействие, индивидите се държат
по начин, неудобен за тях самите. Така разбирам навиците, нещо различно от
инстинктите: те съдържат общественото преобразяване на потребностите
така, че “формата” на обществото тук и сега определя ценностите (целите) на
хората. Диференциацията на личността от обществото е това, което
разграничава нещата, които бихме искали да правим, от нещата, които
мислим, че другите биха искали да направим, използвайки задължителен
модел за онова, което личността намира за правилно да прави.

От тази гледна точка на институционалната теория са свойствени две
характеристики – биологизъм и историческа ориентация. Синтезът им в
сферата на икономиката претендира за самостоятелно научно огнище в
економиката.

Можем да твърдим, че научната насока економика, макар и неназована, се
разработва върху определен емпиричен и философски материал вече
десетилетия. Липсата на учебник по економика (виж разграничението между
книга и учебник на Томас Кун) не е трудно да се обясни. Единствено локалната
емпирика на економиката може да се потвърди „строго научно”. Да се премине
от теренни данни към общи заключения предполага именно учени генералисти
със специални познания, които са редки птици. Толкова разнообразно е лицето
на Земята, че ако обобщим резултатите например дори само за една
административна област, съставена от планински и равнинни терени, ще
получим изкривяване на економическия образ. Същото се наблюдава в
различни климатични ширини, но и за различни религиозно повлияни
стопански модели в населението на един естествен регион. Тоест економиката,
основана на отчитане на демографското налягане, стои между често
противоположните по направление импулси на институционалната икономика
на обществото и биологичната, теренна география (също и геология,
палеогеография и палеонтология и т.н.): естествена наука.

Междинното, медийно положение на институционалната економика е
тази черта, която обяснява интереса й към методите на науката и към
ценностите в обществото, влияещи на конкретните постъпки и политиката.
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Обръщам отново внимание на това, че икономическата наука изостава от
случващото се в света. Все още се полагат усилия да се докаже, че човешката
икономика е виновна за екологичната криза и води до промяна на климата – а
вече една пета от биологичните видове са изтребени от човешката дейност.
Според мен икономическата наука далеч не достига идейния си „таван”, като
поставя за свои фундаменти абстрактните понятия търсене и предлагане и
изследва математически как те се уравновесяват в абстрактното (и спорно)
понятие равновесна цена. Икономическата наука следва да изучава реалността:
как конкретното обществено обединение под въздействието на външни и
вътрешни сили се движи към определени ситуации, следвайки конкретни
(икономически) принципи. Институциите представляват тези принципи –
коловози на социалното движение. В същото време цел на конкретния
обществен процес може да бъде промяна на ситуацията чрез създаване,
промяна или премахване на институция, а задвижващата процеса сила да се
осигурява също от институция.

Стигнахме до разграничението на два типа институции. Говорихме за
културните институции, които пренасят в следващите поколения действието
на стари открития и достижения. Щом станат навици, нещо обикновено и
приемливо, културните институции достигат значението “норма” – оттук и
терминът нормативни институции в редица класификации. Вторият,
икономическият тип изглежда се корени на биоенергетично ниво и е свързан с
организацията на поведението на живата материя. Пример за подобни най-
древни икономически институции са сексуалните табу в места, където
оскъдицата на ресурси налага ограничаване на раждаемостта. Но
икономическата същност на тези институции бързо намира културната си
форма – както може да се види на прекрасната ваза на мочика от колекцията на
Музея за предколумбово изкуство в Барселона, твърде образно насърчаваща
самоконтрола.

Културните институции ни насочват към термина традиции, като при
традициите по-специалното е обредното и ритуалното съдържание. Човек
използва традицията като ориентир за поведението си в сложна ситуация, в
която той се възприема като актьор. Съгласно даденото по-горе определение за
митология, традициите са периодично осъществяване на митовете – те чертаят
трансформацията, митарствата на душата.
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Един от най-важните приноси на Фридрих Хайек в науката според мен е
успехът му в доказването пред икономистите-фундаменталисти, че
„икономическите фактори” далеч излизат от консенсусните показатели: такива
каквито днес са лихви и данъци, ръст на БВП и инфлация, промишлени
поръчки и заетост... “Точно казано, няма крайни цели от икономически вид, а
т.нар. икономически цели, които преследваме, са само междинни цели, които
ни казват как бихме могли да постигнем онези други цели, които не са от
икономически вид”. Хайек счита, че ние не можем да знаем за всичките
аспекти на този сложен процес и за повече яснота трябва да се обърнем към
традициите.

Аз си представям поддържащите реда традиции, за които Хайек говори,
като бастунче на крачещото неизвестно накъде общество. Дръжката на
бастунчето е полирана от употреба: традициите са изгладени от вятъра на
времето, затова са и ефикасни. Те задвижват процеси, канализиращи
индивидуалната енергия и така осигуряват обществена устойчивост. Пример
за това е бракът – една незадължителна с нарастването на гражданската
свобода институция, но грижливо пазена в моралния комплекс с предписания
кога хората да се женят, при какви икономически условия да се осъществи
тази ключова социална размяна, каква трябва да бъде идеалната сватба, какви
песни да се пеят на нея и т.н.

Може би всъщност традициите не са задължително толкова древни? В
Културните противоречия на капитализма Даниел Бел показа как в Америка
определен тип икономическо поведение и житейски морал се
институционализират само за няколко десетилетия. Не е ли традиция онази
макроикономическа политика, която се гради върху американската мечта за
преуспяване, обяснявано като максимална консумация? Не е ли вече дълбоко
вкоренена традиция онази нагласа, която е възпята в рок хита I want it all – and
I want it now?

Но нека дадем думата на Хайек. В Нобеловата си лекция116 [1974] ученият
говори за “онези спонтанни организиращи сили, чрез които човекът е
подпомаган в преследването на целите си, без обаче да разбира това”.
Отбелязваме: развитието на човека е свързано със спонтанност, липса на
каузалност, в нерационалните човешки действия има целесъобразност. Трябва
да разбираме, че институциите се формират именно благодарение на тези
“спонтанно организиращи сили” в обществото.
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По-рано в студията Грешките на конструктивизма [1970] Хайек нарича
конструктивизъм формулата, че човек сам е построил зданието на обществото
и културата и съответно мисли, че би могъл да ги променя по свое желание. На
вредния според Хайек конструктивистки рационализъм авторът
противопоставя еволюционния рационализъм, който дава по-
усъвършенствания научен метод: Това, което искам да покажа, (пише по-
нататък Хайек), е че хората в действието си са водени не само от възгледите
им за причинни връзки между познати, конкретни средства и определени,
желани цели, а винаги и от правила за поведение, които те рядко осъзнават,
които не са създадени преднамерено и чиято функция и значение е тежка и
само частично решена задача на науката.

И по-нататък в същата студия: “Определени комбинации от
индивидуални правила водят до превъзходство на някои групи по отношение
на реда, което им позволява да се разпространяват за сметка на другите”.
(Според по-късна разработка на автора, груповият отбор в културната
еволюция дава предимство “на онази група, развила институции, даващи й
възможност да се размножи за сметка на други групи и да ги изтласква”). Тук
виждаме пример как доминирането може да се породи от съгласуване на
приоритети. Накрая, човекът е обграден от “правила за поведение, които са
приспособени към обкръжаващия свят, без обаче да се изказват за него”.

Да спрем за момент и да помислим към какви заключения в економиката
ще ни поведат прозренията на Хайек. Образно, ще разберем, че човек се е
запътил нанякъде, най-често не знае накъде, но за човека е по-добре да
продължи да върви, без да задава въпроси – преди него са вървели хиляди
поколения и пътят е утъпкан. Закономерно следствие от горните мисловни
вериги (и от политическата линия, която Хайек чертае) е, че ако не се намесва
в тръгналия към нещо по-ефективно ход на обществото, правителството ще
стори добро.

По този проблем мога да се съглася само докато не е засегнато човешкото
качество. В случаи, когато е замесено моралното и физическо здраве на
хората, нещата трябва да бъдат поставени на принципна основа: всеки човек е
потенциална свръх-икономическа ценност. Можем да се доверим на Хайек в
спора му срещу плановата икономика – относно некомпетентността на който и
да е планиращ орган по сравнение със самоорганизиращата информационна
система на цените, показваща на индивида как да се държи най-адекватно
спрямо обществената посока в определен момент. Но не можем да очакваме от
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една институция да е ефективна, само защото е съществувала продължително.
Да вземем за пример QWERTY – клавиатурите на нашите компютри!

Това доказва и икономистът Дъглас Норт: обществото се противи на
институционална промяна, дори институцията да е свързана със значителни
транзакционни разходи117. С времето въпросните транзакционни разходи
създават истинска човешка екосистема около приходен извор,
епистемологично подобие на екологичната ниша. Привилегиите, произтичащи
от традициите ревниво се защитават и всъщност често именно те са мотива,
когато някой започне твърде ревностно да брани обичая. Например
администрациите по силата на неписана българска традиция предоставят
привилегировано ползване на общи природни ресурси на близки до
политическите партии фирми. Макар че така нещо може и да влиза в
държавната или общинската хазна, за обществото като цяло това е лоша
сделка, най-малкото защото механизмът на конкуренция се заобикаля и
ефективността на ползване остава ниска. В крайна сметка, по силата на
пионерската традиция опустошителните екологични решения на бившия
американски президент Джордж Буш заслужават пълно одобрение, а според
традициите на протекционизма всяко правно обвързващо глобално
споразумение за опазване на околната среда е пагубно за нациите.

Голямата част от днешните западни институции, макар и надлежно
възникнали през последните два или три века без предварителен умисъл, имат
негативни екологични последици. Поддържането на такова неравновесие е
възможно само поради невероятното ускоряване на човешкия обществен
живот, съпътстващо трансформацията му в изцяло пазарно общество.
Закрепилите се през последните няколко поколения институции зависят от
експанзията: броят на населението (пазарът на купувачите) се е увеличил
няколкократно, количеството на парите значително повече. Достигнахме
момента, в който икономиката е наистина глобална – последната
икономическа криза го доказа. С изключение на Африканския континент и
Световния океан, на планетата почти не останаха зони, позволяващи форсиран
икономически растеж.

Дори хората на нашия информационен век рядко се замислят за
обществените последици от своите действия. Хората са движени най-често от
стремежа да спечелят първо колкото се може повече, а когато са спечелили
достатъчно по тяхна преценка, да се наслаждават на безделие с голямо
потребление. Всичко това трябва да се осъществи в климат, в който моралните
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им предразсъдъци не са накърнявани, а чувството за собствена значимост е
стимулирано. Тази масова житейска позиция, институционализирана от СМИ,
потребителските образци на (псевдо)елита и дори от цели правителства, не
може да съществува съвместно с убеждението, че природата на планетата
бързо се променя и няма време за бездействие, ако човечеството желае да
съхрани основните отличителни черти на досегашния си цивилизован бит –
постижения като държави, някаква форма на социално равенство, градове с
обществен транспорт, кулинария, изкуство, книги.

Премълчавам доста неща – отчасти от съображения за цената на думите,
отчасти поради емоционалното ми отношение, което заплашва да замъгли
научното “въоръжение на очите”. Например не знам с какво право живее в
обществото онзи изверг, отрязал дърво, защото пречело на гледката от улицата
към неговия балкон. Знаем, че за Хайек демографският проблем на
човечеството не съществува. Природата се саморегулира, населението се
саморегулира. При това ученият посочва (в линията на Малтус и Рикардо), че
пролетариатът е “допълнително население”, появата на което е станала
възможна само затова, защото обществената система е твърде щедра откъм
социално подпомагане. Признавам, подобна позиция не е лишена от
ексцентричността, която дава възможност на оригиналния интелект да
изпъкне118.

Уважението към природата не може да ни остави безучастни към
изсичането на гори и избиването на диви животни. Но нали хората ловуват от
хилядолетия?! Има ловна институция, дърводобивът е традиция – нека тогава
оставим хората да избият дивеча и после изсекат горите на спокойствие, а след
това ще стигнем до нещо ново.

Някои икономисти от неолибералната школа, практикуващи бизнесмени
или по-прагматично мислещи умове считат, че търсенето и предлагането на
пазара могат да регулират наличието на природни ресурси. Когато ресурсите,
идващи от природата станат по-оскъдни, незадоволеното търсене ги прави по-
скъпи, търсенето спада и наличността се възстановява. Няма нужда да
намесваме сложни понятия като институции – невидимата ръка на пазара има
грижа за всичко. Това мислят хората, които забравят за невъзвратимостта на
термодинамиката: има точка, от която няма връщане назад (критични запаси
на природни ресурси или критична точка на промяна на природната система,
след която възстановяване е невъзможно, и нещо повече – промените се
самоусилват).
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Тези хора всъщност забравят и факта, че пазарът не е нещо повече от една
социална институция. Аз съм на мнение, че както “институционалната
нищета”, така и предоверяването на институционалния ред са грешки. Според
мен институции могат и трябва да се създават. Това са нови начини на мис-
лене, които ще регулират човешките действия и дори чувства по начина, необ-
ходим в прегряващия от икономическа активност свят. Начинът да се породи
саморегулация е в институционалното възпитание на хората. Може би в край-
на сметка в естетическото възпитание на човечеството има голяма изгода.

Според мен ключов момент е, че саморегулацията, както Хайек отчита в
последния си научен труд, следва да се осъществи вътре в човешкото
общество. Макар и трудна, саморегулацията е възможна в общество, в което
има достатъчно морални задръжки, или нормативно – регулативни
институции, компенсиращи или възпиращи хипертрофията на една от тях. Но
не всички общества са такива; в най-новата политическа история на
човечеството сме свидетели на много провалени държави. Още повече, в
природната система така или иначе ще се осъществи саморегулация на броя и
поведението на хората, но чрез бедствия за населението, което не бива да се
допуска, ако имаме какво да направим по проблема – ако се съгласим, че
хората имат ценност.

Затова все пак може би трябва да се намесим, но как? Хайек е напълно
прав, изтъквайки над-индивидуалната мъдрост на спонтанните човешки
действия и огромното ни индивидуално невежество, пораждащо
необходимостта на единия от другия и даващо ни стимул да се обединяваме.
Ако съставим план за действие, изхождайки от ограничените си представи за
това какво е било, какво се случва сега и какво можем да имаме в бъдеще,
нищо чудно нашите действия да доведат до по-голяма вреда от бездействието.

Във все повече отношения ми се вижда удачно да работим целенасочено
за създаването на нови институции: институции на природопазене; социал-
ни механизми, които ще гарантират нужното колективно и индивидуално
отношение на респект към природата. Институцията е трайно нещо – трябва да
преминат поне 40 години в пустинята, за да си отиде старата надменна пасив-
ност по отношение опазването на Земята. Затова медиите (преносът от творци-
те към потребителите на ценности) незабавно трябва да започнат да работят за
екологично образование. При възрастните хора трябва да се минимизират пси-
хичните щети, при младите да се даде форма на екологичната пасионарност, а
при най-малките да се помогне за формиране на отговорни личности.
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Екологичното образование може да се представи в три степени: постигане
на екологична грамотност, възбуждане на екологично внимание (привиле-
гировано следене на определен информационен аспект), постигане на
екологично съзнание (знание). Добре помня, че в доста комплицирания
гимназиален курс Екология се преподаваше само общата екология, поднаука
на биологията. Усвоявахме концепции като биоценоз, консорция, трофични
редове, конверсия. Едновременно с това за опазване на околната среда почти
не стана дума – изглежда защото опазването на околната среда е “по-лека”
материя; учителят при изпит желае да подложи учениците си на по-големи
трудности, за да засвидетелстват уважение към “неговата” материя. Така
ненужно сложното подмени належащото очевидно.

В нашето общество все още липсва системен модел, който от най-ранна
възраст да посочва природния характер на човешкото общество. Липсва модел
за възпитание, който да примири човека с обществото, а след това тези
двете с природата. Тъй като не съм достатъчно запознат с медицинските
изследвания на физиологичната страна на проблема (в тази насока изпъква
хипотезата за биофилията), само споменавам, че децата в градовете все по-
рядко се докосват до природни „субстанции” като дърво и пръст, подменени
със “стерилните” пластмаси и изкуствен каучук, в резултат на което алергиите
стават все по-разпространени. Друго ме плаши далеч повече: онези “лоши
малки момчета”, измъчващи животни. Дали подобен провал на училищното
ековъзпитание в бъдеще няма да дръпне спусъка за нещо много по-лошо? На
този, който все още не се досеща, искам да посоча, че “малките момчета и
момичета, мъчещи животните” сега често никога не са достатъчно близко до
диво животно, за да може животното да попадне в техните ръце. Тези
продукти на нашето възпитание израстват с модели за подражание, познаващи
най-задълбочено спортните автомобили и лъскавите певици. Богаташеството и
филмовият образ на социална  надменност често са единственото известно
желано състояние за детския попиващ ум. А у интелектуалеца, който
евентуално би могъл да даде отговор за целевата ориентация на младежа,
емоцията по обществени проблеми се счита за непристойна. Насмешливата
безучастност е станала мизерен наследник на сократовото шеговито
пренебрежение (но не и игнориране) на разпалената наивност у атиняните.

Нека накрая видим каква е природата на човешката култура според
Фридрих Хайек. Ученият е хвърлил много усилия да установи общото и
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отликите между културната и биологичната еволюция. “Културната еволюция
трябва да се разбира като процес, който в много отношения е по-сходен с
генетичната или биологичната еволюция, отколкото с развитието,
причинявано от хората с предварително намерение относно последствията от
техните решения” (Надцененият разсъдък, 1982). За да няма спекулации ще
посоча, че на друго място Хайек установява поне седем пункта, по които
социалната и биологичната еволюция се отличават принципно и коренно.

В студията от 1978 Трите източника на човешките ценности Хайек
извежда анализа си от социобиологията и етологията (трудовете на зоолога сър
Хъксли – дядо на прочутия писател, Конрад Лоренц, Николас Тинберген) и
заключава: “Културата не е нито естествена, нито изкуствена, нито се предава
генетично, нито е планирана умишлено. Тя е традиция от научени правила на
поведение, които никога не са подлежали на откриване и чийто смисъл и цел
действащият индивид обикновено не разбира.119” По-нататък в текста Хайек
разглежда говорния апарат и езика във връзка с развитието на културата, като
прилага системната теория: “Когато измерваме икономическите аспекти на
големи обществени системи, не трябва да търсим някакво хипотетично
равновесие, за което разполагаме с данни, а да обясним един поток, постоянно
приспособяващ се като цялост към промените в обстоятелствата” (стр. 47). И
заключава: “Всеки напредък трябва да се гради върху традицията. Трябва да
градим върху традицията и можем само частично да подобрим нейните
резултати”.

Литературният персонаж Хаим Брайзахер от Доктор Фаустус на Томас
Ман с радост би се присъединил към разсъжденията в последните изречения,
но все пак зачертавайки напредъка. Отново изтъквам – традициите са нещо
голямо, а намесата е нож с две остриета. Обаче ако разгледаме въпроса за
традициите действително като “поток”, ще установим следното. Дългото
обитаване на хората върху определена територия формира традиции, които
интегрират човешката общност в регионалната екосистема и след
продължителни двупосочни влияния (човек – естествен регион и естествен
регион – човек, а също и естествен регион – човешко общество) се постига
неустойчива стабилност: хомеостаза120. Развива се традиционното
екологично знание: за времето на посев, за миграциите на животните и
племената, за начините на осъществяване на Големия лов (на един животински
вид, носещ необходимите за оцеляването през трудния период калории), за
знаци в природата, вещаещи бедствия или благоприятни сезони. Тези
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традиции в днешния свят почти без изключение са изложени на унищожение
или са профанизирани. Както казахме, човешката личност е матрица, която
търси съдържание за запълване на останалата свободна структурна позиция.
Бързо настъпват нови традиции, дори нови институции: кръчмата, бягството в
Големия град, вечерта пред телевизора. Тези вече са традиции. Те са дошли от
само себе си, (почти) без умишлена намеса. Можем водени от западното
псевдо-разбиране за същността на дао да наблюдаваме какво ще ги смени;
можем – стига човешката ненаситност в един момент не ни отнеме
възможността изобщо да съзерцаваме.

И така, нека възприемем от Хайек идеята, че човешките действия се
управляват от надличностни комплекси, да признаем, че тези комплексни
институции се формират спонтанно, и да помислим как може да възбудим тази
спонтанност така, че хората в епохата след Интернет да развият съзнание за
околната среда (Umweltbewusstsein, environmental awareness). Тоест да
потърсим закономерности в деликатната материя за начините на въздействие
върху групите на хората.

Ще приключа темата за институциите в економиката на този етап,
стигайки до извода, че либертаристкият принцип, искането за ненамеса в
обществените процеси, не е приложим към управлението в условията на
ескалираща екологична криза. Друг е въпросът кой, къде, кога, как и доколко
трябва да се намесва. За изследовател, който смята, че човекът е ценен и
заслужава уважение, едва ли е възможно да даде много по-различни от
“образование и възпитание” насоки за социално инженерство.



IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКИ МЕХАНИЗМИ НА ОБЩЕСТВО В

ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА

НОВАТА МИТОЛОГИЯ НА ПАЗАРА

Неокласическата формула на пазарното равновесие напоследък е
подлагана на остра критика от всички страни, но тя има едно хитро
приложение – сполучливо описва посоката на икономическото движение в
безкрайно малкия период от време. Все пак ако излезем от диференциалите и
навлезем в практиката, ще установим нещо твърде интересно: стройните
логически положения на равновесната теория са далеч от реалното
осъществяване; в действителност икономическите действия на хората са една
постоянна пулсация, управлявана от инстинкти и влечения, институции и
нагласи, от интуитивно долавяни “трябва” и “желая”, обобщено казано – от
човешките митове. Или икономическата действителност има по-голяма връзка
със света на приказките, отколкото с математически закони на икономиката.
Казвам “свят на приказките”, защото човешкото съзнание борави с
информационни блокове, ако се потърси произхода на които ще се пропадне в
най-архаичната митология.

Поведението на хората като морално основание е изживяло революцията
си в Христос. След Неговата героична проповед и постъпка са се случили
много малко нови неща. Според мен в тази насока трябва да се разбира тезата
за „край на човешката история”. И преди теофанията е действал разклонен
митологичен комплекс, който е тълкувал, регулирал и променял човешките
действия121. Нито в по-продължителните си житейски цели, нито в
непосредствените принципи за избор на едно пред друго нещо, човекът днес се
различава от хората на Онова време. Затова съм повече съгласен с тези, които
посочват “инстинктите и влеченията на хората” като диференциал на нашата
еволюция, вместо “човешкото действие” според някои австрийци или
“човешкото поведение” както е според Мюрдал. Човешкото поведение е
твърде комплексен термин, за да бъде оставен на спокойствие от
психологически ориентираната икономика.
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Преди да навлезем в пазарните митове, нека със завоюваните теоретични
позиции отново си изясним значението на пазара. Във всички случаи пазар
може да се дефинира по много способи, най-общо в системата на този труд
пазарът ще се окачестви като механизъм на размяната, осъществяващ
разпределението на произведените в творческия и трудов процес неща. Сега
пазарът определя не само производството (нещото, което Маркс критикува), а
и потреблението. Преди не е било така – йерархията на знанието или силата
или в краен случай вождът на племето определят кой в групата какво ще
получи. Тоталният пазар е сравнително ново явление, радващо се на
феноменален успех – генерираните едва от десетина поколения чрез
абстрактните безлични пазарни закони изводи вече ултимативно определят
поведението на хората и обществата.

Пазарът е социален механизъм, тоест институция. Той включва
специфични по време и място правила или писани инструкции, норми за добро
поведение, човешки съдби и човешки способности, възползващи се от или
променящи правилата на пазара. Освен това пазарът притежава “хитрини” –
човешки открития, правещи по-лесно движението на пазарния механизъм в
конкретното време и място: пари, кредити, санкциониращи органи. Такива
“хитрости” са например менителниците в Генуа, пазарните старейшини в
Судан, фючърсните опции на петрола. Хитрините могат да са не само
материални, а и идеални, морални.

Не на последно място пазарът е система от човешки очаквания, които
формират траекторията на пазарното действие на масата. Пазарът е човешката
реакция на системата на цените – би казал последовател на австрийската
школа. Економистът няма да пропусне факта, че самите “цени” са хитрини.

Да цитираме определенията за пазара, които Тофлър дава в Третата
вълна: “Пазарът всъщност е една разменна мрежа, едно разпределително
табло, така да се каже, през което стоките и услугите, подобно на
съобщенията, се отправят към съответното си назначение. Пазарът не е
присъщ само на капитализма ... Навсякъде, където производителят и
потребителят са разделени, е нужен механизъм, който да бъде посредник
между тях. Този механизъм, в каквато и да е форма, е това, което аз наричам
пазар”. (Пазарът е самоусилваща се институция, стр. 68 цит. изд.).

“Традиционните автори определят пазара в тесен смисъл – като
капиталистическо, основаващо се на парите явление. Но пазарът е просто
друга дума за разменна мрежа, а е имало (и все още има) много различни
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видове разменни мрежи”. (стр. 359). “(Пазарът) не е просто икономическа
структура. Той е начин на организиране на хората, начин на мислене,
характерна особеност и общ за всички набор от очаквания ... Затова пазарът в
еднаква степен е психологическа структура и икономическа действителност. И
ефектите на пазара далеч надхвърлят границите на икономиката”. (стр. 372).

Трябва да посочим, че Тофлър е привърженик на демаркетизацията и във
възгледите си за “заробващия” пазар широко черпи от щедрия източник Карл
Полани, към който ще се върнем малко по-долу. Цялата втора вълна
(индустриалното общество) за Тофлър се държи на това разделяне на
производство от потребление. Последствията за човечеството са на първо
място психически: “Всеки стана почти изцяло зависим от ... производството
на някой друг”. Признание заслужава метафората на Тофлър за пазара –
тръбопровод за стоки и услуги. Обществото строи тръбопровода, грижи се за
пропускателната му способност и го осъвременява според нуждите на
момента.

Третата вълна, на чийто гребен според Тофлър вече се движим, е свързана
с преодоляване на дистанцията между потреблението на хората и тяхното
производство и съответно с нови съдържателни форми на “най-съществената
от нашите институции” – пазара. Признаци на промяна вече се долавят. Но до
пълното преодоляване на деперсонализацията в размяната, която безличност
Полани счита за клопката, свързана с възцаряването на капиталистическо-
пазарни отношения, още е далеч.

За безличните си цели, бездушният пазар ползва митологични образи –
форми, в които вкарва човешкото съдържание. Под човешко съдържание в
случая имам предвид настроения, решимост за постигане на някакви цели в
живота, изненадващо влиятелни предразсъдъци, не намерила отдушник
виталност. След като се е “митологизирал”, човекът може много по-лесно да се
ориентира и оперира в заобикалящия го свят. Той вече не е продавач или
купувач – той е ликантроп, друид, морска сирена, Одисей, или просто иска да
стигне до “и заживели щастливо до края на дните си”. Ако откаже да играе
своята игра, индивидът ще остане “дивидере”, отделен – нещо, което много
малко хора желаят наистина. За да живеят “нормален живот”, хората надяват
персони – онова изяснено от Юнг и след това от Джоузеф Кембъл актуално
съдържание на думата за маската на древногръцкия драматичен актьор.

За да разберем този процес, трябва да сменим „макроскопа” си и да
погледнем посредством антропологията към икономическата същност на
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пазара. Митът е най-голямото откритие на XX век, ще кажат онези, които са
били омагьосани от „свръх-материалистическата” научна парадигма. Като
големи „митични герои” сред модерните учени се открояват автори като
Елиаде, Леви-Строс, Кембъл, малко по-рано Фрейзър, Юнг, Проп. Тъкмо това,
че сме преминали в нов век, в ново хилядолетие, ни подтиква да си припомним
иманентната същност на мита за човека. Ако перефразираме думите на
професор Толкин, когато човекът се е осъзнал под звездното небе, представата
му за собствено съществуване е породила мит.

От хиляди поколения хората имат митове. В човешкия вид се е закрепило
мислене, основано на символни форми, в което появата на символа отключва
цял комплекс действия и настроения. Надали те са по-различни при “дивака”,
отколкото в съвременния човек. За науката въпросът “откъде идват симво-
лите” е безсмислен – ние хората не можем да изтеглим сами себе си от блатото
на човешкото състояние, както това стори прочутият барон, за да отговорим на
подобна проява на неуважение към “чистия разум”. Упражненията по логика
очевидно не са довели до загуба на въздействие на символните форми,
вероятно това се дължи и на малкия срок на индивидуалния ни живот.

Човекът винаги се намира в ситуация. Тази ситуация трябва да се обясни
и  разклоняващото се дърво на обяснения, на чиито клони много скоро се
появява плодът на незнанието, привлича на помощ трансцендентния мит. Той
“долита”, напълно подготвен да обяснява – митът винаги е бил тук и ни е
очаквал. Днешният човек не е освободен от митологичния състав. Огромни
трудове са посветени на това и чакат продължение за всяка нова човешка
епоха. Тук значително стеснявам периметъра, до създаване на представа за
митологията на пазара, а след това разглеждам подбрани митологични мотиви
в пряка връзка с екологичното поведение на хората – въпросът, който ни
интересува на първо място.

Най-важното в тази връзка: според мен идеята, че пазарната система сама
по себе си, следвайки принципа на изгодата, може да доведе до ефективно
опазване на природната среда, не отговаря на истината. Това е мит, но не в
„доброто” значение на думата (т.е. нещо древно и истинско, говорещо с
красиви метафори за житейските ситуации), а в значението на илюзия и
неправилна предпоставка.

Последните няколко години се характеризират с много високи средни
температури и с все по-честа проява на разрушителни природни стихии като
урагани, вълни цунами, горски пожари. Хората се смущават. Същевременно
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средствата за масова информация са станали изключително силен механизъм
за моделиране на човешкото мислене. Чрез СМИ сред хората се
разпространява мита, че бизнесът „започва да се екологизира”:
икономическите агенти осъзнават заплахите за бъдещето и се променят, като
пътьом ще спечелят и много пари чрез опазване на околната среда. Същността
на това послание е, че пазарът остава универсалния механизъм на нашата
цивилизация; пазарът е в състояние да ни извади дори от екологичната криза.
Политици дават примери за ефективността на пазара на природа: нарастващи
милиардни обеми на търговията с квоти за замърсяване, устойчиво
стопанисване на  гори, ръст на енергетиката от възобновяеми енергоизточници
и т.н.

Можем ли да разчитаме на нещо подобно? Според мен е твърде спорно.
Така съзнателно се разграничавам от модерната линия, предоставила на
„екологията” (проблемите на околната среда) специално внимание, каквото тя
досега нямаше. Но доколко подобно публично внимание е полезно само по
себе си, при положение, че не се реализира в конкретни действия? А се
реализира в три насоки, които по-скоро са нежелани. Първата е популисткото
присвояване от определени политици и директори на модерния статус на
природозащитници. Тъй като тези хора са стар мях и не могат да приемат
новото вино, екологичната отговорност, която те проповядват, е лишена от
съдържателна ценност. После, некомпетентното представяне на екологичната
проблематика122 във формата „спасяване на планетата с пазарска кошница” (не
че всекидневните покупки и навици нямат значение за бъдещето ни) кара
някои хора да вярват, че отговорността им се изчерпва със закупуването на
т.нар. биохрани или с отказ да ползват найлонови торбички. Аз не отричам
потребителското поведение на „загрижения”, просто то далеч не е всичко,
което можем да направим за глобалния проблем. А някой действително е
започнал да печели от нашата загриженост. Накрая, бизнесът включва „еко”
като още една точка в своята PR политика, няма и следа от идейна промяна и
нещата продължават да се случват по старому.

Имаме нужда от комплексна промяна, промяна отвътре, промяна на
самите цивилизационни принципи на културност. Карл Полани обяснява:
нито мирът, нито свободата могат да се институционализират при пазарната
икономика, чиято цел е да създаде печалби и богатство, а не мир и свобода123.

Нека по-подробно се запознаем с тезите на Полани, които могат да се раз-
гледат дори като идеология на економиката. Той посочва: „(С появата на
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пазарната икономика) върху западното общество започна да действа напълно
нов институционален механизъм ... новото кредо бе изцяло материалистично и
вярваше, че всички човешки проблеми могат да се решат чрез определено ко-
личество материални неща” (цит. изд., стр. 40). В резултат на това се стига до
културен вакуум, в който икономическите цели и нужди не могат да запълнят
липсата на култура – и това е печално доказано от антрополозите в Африка.
„Търговската класа не разполага с орган, който може да долови опасностите,
съдържащи се в експлоатацията на работниците, разрушението на семейния
живот, на съседските отношения, изсичането на горите, замърсяването на ре-
ките ... наблюдава се деградация в обитаването и изкуствата, както и в без-
бройните форми на частен и публичен живот, които не носят печалби” (стр.
133, главата „Човек, природа и производствена организация”). В главата
„Пазар и природа” на цитирания труд се посочва: това, което наричаме земя, е
елемент от природата, неразграничимо обвързан с човешките институции. Да
се изолира и да се формира пазар от нея е вероятно едно от най-вредните
начинания на предшествениците ни” (!)

В тази връзка ще си позволя да се усъмня в подхода на екологичния гуру
Лестър Браун. Той отдавна разработва направлението екологична икономика
и в последната си книга План Б 2.0 прави синтез на отраслите на екологичната
икономика и постигнатия економически напредък в различните части на света.
В този аспект книгата му е изключително полезна. Но няма да е погрешно да
кажа, че авторът обръща по-голямо внимание на икономическите показатели,
отколкото на социалните механизми. Концептуалните изводи при него се
губят сред съображения от сферата на енергетиката. Браун се концентрира
върху това, което може да се направи в индустрията, услугите и фискалната
политика, за да не би вследствие на екологичната катастрофа да се влоши
икономическият резултат. И сякаш забравя, че носители на промяната трябва
да бъдат хора с нови икономически ценности. Не става дума за по-внимателни
към последствията за околната среда хора с класически капиталистическо-
пазарни ценности. Става дума за хора с ново мислене.

Така подходът на Лестър Браун в крайна сметка е подход за „озеле-
няване” на големия бизнес на Америка и служи на целите на индустриалния
свят. На хората от „третия свят”, т.нар. „провалени държави”, изглежда е
съдено единствено да ограничават раждаемостта и също така ползваната
енергия чрез смехотворни изобретения – нещо унизително, дори когато в
анализа на западните икономисти се прокрадват нотки на състрадание към тях.
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Ние търсим възраждане – не само в начините на правене на бизнес, а в
комплексното общество, изградено от цялостни и културни хора. Богатият
Запад не може да се огради със стени от хората, необлагодетелствани по
произход. Според мен подходът на Браун не изчерпва всичко, което може да се
каже за взаимодействието между системите икономика и екология.

Ето какво посочва Лестър Браун в обобщаващата част на въпросния труд:
„Ключът за изграждането на икономика, която може да запази икономическия
прогрес, е създаването на честен пазар, който да казва екологичната истина.
Пазарът е невероятна институция, разпределяща ресурсите с такава ефектив-
ност, каквато не може да постигне никакъв орган за централно планиране. Той
балансира с лекота търсенето и предлагането, определя цени, които изразяват
както дефицита, така и изобилието. Пазарът обаче притежава една фунда-
ментална слабост. Той не включва цените на непреките разходи за осигу-
ряването на стоки и услуги, не оценява правилно услугите на природата и не
зачита праговете на устойчивост на природните системи. Той също така
предпочита краткосрочните оценки пред дългосрочните и не проявява загри-
женост за бъдещите поколения”124.

Много добре казано. Според Лестър Браун, спасението е в това да се
накара пазарът да казва истината: да се включат косвените разходи за един
продукт и услуга в пазарната цена под формата на такса. Предложенията,
които американският автор дава във връзка с изграждането на нова икономика,
са: промяна на данъците (понижаване на данъците върху доходите и
повишаване на таксите върху екологично разрушителни дейности). Следва
логичното искане за отмяна на субсидиите, тъй като всяка година световните
данъкоплатци осигуряват около USD 700 млрд. субсидии за екологично
разрушителни дейности. Браун изтъква ползата от екоетикетите („да гласуваме
с портмонетата си”), въвеждането на нови материали и рециклиране,
изграждането на цели нови екологично ориентирани отрасли и свързаните с
това нови работни места, огромната възможност за инвестиции на
Екологичната революция. Това са важни неща и все пак почти нищо не е
свързано с промяна в самите хора.

След като разбрахме, че промяната в економическото изпълнение е
свързана с промяна в начина на мислене, става разбираем интересът ни към
психологията и по-точно към колективното несъзнавано. Във връзка с
неявното економическо светоусещане125, ще обърна специално внимание на
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следните митологични комплекси: Майката-природа, Апокалипсисът,
природният Златен век126.

Почти всяка митология е запазила спомен за Златен век – време преди
началото на историческото развитие, свързано с мир и щастие. Много
характерно е, че тогава е царял мир между човека и животните, между хората,
между хищниците и жертвите. Няма да дискутирам появата на митологичния
образ: казахме, че въпросът откъде идват символите е безсъдържателен. Но
именно на фона на природния Златен век изпъкват най-ярко неправдите на
деня.

Така или иначе, развитието тръгва от територията на Райската градина и
не се оценява положително от нашите души. Чрез технологични открития и
труд хората са ставали по-улеснени, но както всички знаем – не и по-
щастливи. Идеята за ценността на машинизирания прогрес, идеята за
техногенното общество е нещо ново, засадено за нуждите на индустриалната
система127. Тук не говоря – в никакъв случай – за някакво връщане към
наивитета128. Макар че е красива приказка, митът за щастливия дивак не
отговаря на историческата истина. Най-малко затова, защото древният човек е
канибал, изложен на повече опасности от смърт от нас, живял е по-кратко и в
умерените области се е трудил повече129. И в редица случаи дивашки изтребва
животните: избиването на птиците моа от маорите е сходно с голямото
стреляне по бизони на янките.

Все пак в човека е заложено да разглежда природния ред – Златният век –
като най-щастливото си състояние. Съответно принципът на
спиралообразното развитие може да ни обясни, че най-висока степен на
благосъстояние ще се постигне посредством култивиране на тези стари нови,
природно заложени и природно обвързани качества в нас. Споменах по-горе
теорията за биофилията – тя твърди, че човекът има нужда от живи същества
до себе си. Природата, пръстта, водата, въздухът, растенията и животните, е
средата, в която се е формирала човешката индивидуална и групова психика.
Затова изолирането на населението в градска, изцяло техногенна среда води до
закърняване на заложби като интуиция, непосредствено изживяване130, пък
дори телепатия. Не връщане към зародишно състояние, което даже не е
възможно и опитите за нещо подобно са вредни, а поставяне на
акселериращите съзнания в нови принципи, които искат да постигнат златната
хармония с природата  и хората около нас, е желаното бъдеще.
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Как се стигна до днешното състояние, което изключително улеснява бита
на западните хора, но не ги прави по-щастливи? Очевидно самото поставяне
на въпроса е по-важно от отговора, който можем да дадем. Развитието и
прогресът са етимологически свързани с думата природа, обяснява социалният
историк Робърт Несбит131. Physis, гръцката дума за природа, означава
нараствам, развивам се. Поне две пети от нас са природни: да правим нещо,
да се развиваме, да се усъвършенстваме е заложено в нас – и слава Богу. Къде
ще ни отведе прогресът? Аз мисля, че човечеството е пред прага на духовна
революция, ескалация на духовните интереси и способности и нови
светоусещания, обогатяване на нашия идеен набор. В противен случай стоим
пред Апокалипсис. Не само от Евангелието и Откровението разбираме за
„край на времето” – и във Ведите се посочва, че краят ще дойде с
унищожаване на съществуващия ред и духовно раждане на нови хора132.
Митологията на германите и скандинавците потвърждава културната
универсалност на мита за края. Не трябва да се мисли, че цикличността,
постоянното връщане, познато в Средиземноморския свят, се противопоставя
на идеята за обновление чрез основна промяна. Самият цикъл е свързан с
раждане чрез смърт на старото.

Но има нещо повече – край на самата поредица цикли. Читателят ще
признае, че сегашната технологична инвазия в екологичните системи прави
края на цивилизацията ни възможен. Ако някой в старите векове е невярвал, че
социалната структура на власт и подчинение сред хората може изобщо да бъде
оспорена, то със сегашните бомби Апокалипсис на човечеството е вече и
технологично, не само доктринално възможен. Тези въпроси са твърде
сериозни и изискват индивидуално отношение.

Затова бих искал да обърна внимание на по-различен, почти митологичен
прочит на библейското Откровение. Говоря за това, че Апокалипсисът е съдба
не само на човечеството, но и на отделния човек: вътре в нас има горящи
свещи, велика блудница, алчен звяр, светъл ангел, Победоносен Конник. И ние
сме тези, които ще определим колко далеч ще стигнем – дали ще видим новото
небе и новата земя или ще останем при Вавилон, градът търгуващ при много
води133.

Пазарът възникна като система за улесняване на размяната (виж и
коментара на Йохан Хьойзинха в Homo ludens). Историческият процес доведе
дотам, че продавачите иззеха влиянието на производителите и властват над
потребителите посредством системата на пазара. За да задържат властта си, те
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водят война за умовете на хората134, за да ги оставят във Вавилон. Целта на
вавилонската система е да придобие контрол над съзнанието, волята
(цялостната личност), енергията на хората. Продавачите пъхат човека в
матрица, или по-скоро ползват старата митологична матрица, която за два века
модерен атеизъм не е изчезнала. Матрицата на бившето сакрално сега е
употребявана, за да бъде човек удобно необвиняван от пазарната система.
СМИ създават съответната информационна среда, в която западният човек е
принуден да прекарва много време.

В тази сфера действа механизъм, основан на награда (обещание) и
наказание (обвинение). Ще видим следните митове в съвременната реклама:
героичен; майчински (експлоатира родителския инстинкт); полово –
сексуален (инстинкт, но еротиката е плод на културността); икономически;
младежки; алогичен. Например, рекламата на стока, притежанието на която те
представя като грижовна майка или добра съпруга, повдига обвинения защо
нямаш тази стока – макар преди две години може би въобще никой не я е
притежавал, без да изпитва угризения за обществените си функции.

Между производителя и купувача не стои „прост пазар” – стои маса от
продавачи, които чрез своята реклама изграждат образи и ги запращат към
потребителя. Т.нар. продавач включва всичките технически и социални
средства, които определят процеса на купуване (виж отново Тофлър и
надеждата му, че в бъдеще все повече стоки ще се произвеждат от
домакинствата). Да се произвежда за да се продава предполага ангажирането
на серия от митологични образи с цел по-добро продаване, т.е. пъха се ръка в
гнездо на змии, от което в крайна сметка е засегнато произвеждането: в насока
свръхпроизводство, но и глупаво производство, отклоняващо ресурси от
важните неща. Следствие е съвременната криза на земята.

Трето, митът за Майката Природа, майката Земя. С много сериозен
митологичен материал и научен анализ Мирча Елиаде (Земята майка и
космическите йерогамии в „Митове, сънища и тайнства”, стр. 175 – 212)
доказа, че в световната душа, в колективната митология на човечеството,
майчинството (раждането) и земята са пряко свързани. Две космически начала:
земя и небе, дъжд и почва, мъжко и женско, спокойствие и движение. Земята е
толкова обвързана система, реагира толкова чувствително, че
непосредственият човешки ум не се колебае да я персонализира. Ще видим
към края как древните траки (?) са изсичали монументалните си мегалитни,
слънчево – земни паметници, подчинявайки се на този прастар мит. Трябва да
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знаем, че земята наистина се отплаща. „Който обработва земята си ще се
насити с хляб, а който следва суети е безумен”. Целият технически и
цивилизационен напредък на хората се дължи на простия факт, че засятото в
земята зърно умирайки се преумножава. В миналото на някои места в Европа
родилките са слагани да добият плода си на пода – за да осъществят контакт с
майката, с почвата, с извора на живота.

В българските села до началото на миналия век всичко в домакинството
се персонализира: особено огнището, плодните дървета, добитъкът, змиите,
пчелите, плъховете и вълците получават нареждания да се покоряват на
човешките интереси – нареждания скрепявани с ритуални хлябове и магически
песни. В средата на XX век у нас все още се изпълнява ритуалът пеперуда, при
който девица танцува екстатично и моли за дъжд народния Бог. Сега в селата
все по-избледняващите социални контакти между хората се осъществяват в
кръчмата. Може ли градският юпи да компенсира загубеното екокултурно
богатство, проявявайки подобие на интерес към екзотична природа,
задоволяван по време на разточителни ваканции или със закупуване на селски
имот? А може опасността да се крие тъкмо в този „интерес”: ритуалът танц
върху огън в Странджа планина с всяка година привлича все повече
вниманието на туристите върху себе си и за съкровената му същност остава
все по-малко време. Танцът и ходенето върху жаравата се нуждаят от свещено
пространство.

Има надежда: митът има няколко функции. Според американския митолог
Джоузеф Кембъл те са обяснителна, възпитателна, духовна, даваща личен
ролеви модел. Икономиката на оскъдността135, която действително е
депресираща наука, може да се превърне в сфера на щедрост и радост ако
насочи фокус не към благоденствието чрез по-големи излишъци и консумация,
а към щастието чрез по-съдържателен живот. За да бъде човешкият живот
пълен и блажен, е нужен достъп до големите постижения на човешкия дух,
които повярвайте ми не са чак толкова много. Митът може да възвърне
възпитателната си роля. Още повече, митологията за разлика от абстрактната
теория е увлекателна. И тъй като митът е вътре в нас, получилите подходящи
образци сами ще разберат какво трябва да правят.
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ИЗ СТИХИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ НА ЕКОНОМИКАТА

Щом като разбрахме защо именно към психологията следва да насочи
усилия модерната икономическа теория, нека сега помислим какъв е и най-
уместният подход за конструиране на психологическа теория на екологично
ориентираната икономика. Не може да се твърди, че не разполагаме с
достатъчно статистики или обяснителни концепции за начините на мислене на
хората относно икономиката и екологията. Това, което не достига, по-скоро е
практическа идеология, заслужаваща доверие. И въобще, необходим ли е
академичен стил, за да се изследва проблем, който се корени в душата и в
мисловните нагласи; проблем, сериозността на който започнахме да
осъзнаваме едва наскоро? Може ли днес някой да претендира за екологично
познание и евентуално да проповядва устойчиво развитие, ако се абстрахира
от деградацията на природата и в моралната човешка вселена?

Житейският опит говори, че не винаги успяваме дори в най-
добронамерените си начинания. В един ранен етап на това изследване
хитроумно добивах и статистически анализирах емпирични данни относно
психологическите проекции на отговорността за опазване на околната среда136

сред хора на ключови икономически позиции в един конкретен периферен
регион на България – северните крайморски общини. Няма да скрия, че
количественият регресионен анализ потвърди негативната ми хипотеза: между
принципното знание за важността да се опазва природата и личната
отговорност зее пропаст. Всъщност това е отдавна откритата от немската
екологична школа дискрепанция. Ако това може да се приеме за позитивен
резултат – с данни за възприеманата екологична отговорност статистически
доказах дилемата на затворника: отказ от екологично сътрудничество поради
липса на доверие в другия.

След като регистрирах начина на мислене на българските
бизнесдиректори и държавни и общински служители, не си позволих да се
обезкуража и направих опит да разбера при какви случаи економическата
психология има шанс да вземе връх.

Главната теоретична линия, които ползвам за изясняване на
психологичните проблеми на обществото, е парадигмата137 на Карл Густав
Юнг. Този изключителен учен, независимо и паралелно с геохимика
Вернадский, е сред първите модерни мислители на Запада, доловили пред
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каква заплаха стои цивилизацията на техническия прогрес и битовото и
морално удобство.

“Човечеството сега е заплашено от създадени от самото него опасности,
които излизат извън негов контрол ... трудностите, с които се сблъскваме, в
действителност са морални проблеми.138” “Човечеството винаги стои на ръба
на действия, които подготвя само, но които не може да контролира (...) С
течение на времето проницателни личности са разбрали, че външните
исторически условия от какъвто и да било вид са само случайности и че не те
са реалната опасност, която заплашва нашият живот139”.

Според мен неговото учение е толкова популярно и прието от науката и
сред мислещите хора, защото Юнг дава имена и решения на по-рано
“забулени” житейски ситуации. Стилът на учения бих нарекъл академично-
езотеричен едновременно в духовен и теоретичен контекст. Но теориите на
Юнг стоят много близко до живота: най-малкото той ги потвърждава с
голямата си клинична практика и опит. Разбираме, че за Юнг далеч по-важна
от теоретизирането е възможността да помага на конкретни хора да
възстановят своята личност, или “да придобият идентичност”.

Така думата наука придобива съвсем различно съдържание от
самодостатъчното “търсене на знание” (виж Психологически типове, стр. 38).
Може би тъкмо защото е поставил човека в центъра на своята научна
ценностна система, Юнг успява да изгради устойчива макросистема за
естеството на човека. Тази система изглежда разбираема за всички – а е
толкова трудно да дадем дефиниция, надграждаща абстрактните разсъждения
на учения от първата половина на XX век. Някои текстове на Юнг се стремят
да опишат тъканта на идеята, същността на нещата попаднали в човешкото
съзнание, самата prima materia (напр. в Psychologie und Alchemie и
Архетиповете и колективното несъзнавано).

Човешката личност е изградена от съставни части. Тези, които присъстват
в нея (и са психични компоненти), но не са предмет на целесъзнателно, както
би казал Вебер, внимание, са особеният предмет на психо-антропологията. Ето
какво твърди Юнг през 1921 г.: “Затова и житейският оптимум все повече се
отдръпва от противоположните крайности и търси някакво средищно
положение, което по необходимост трябва да е нерационално и несъзнавано,
защото само противоположностите са рационални и съзнавани.” 140 Сега
можем да разберем американския автор Джоузеф Кембъл, който се е срещал с
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Карл Юнг и го описва като привързан към земята, със здрави корени, дори
обичащ селото човек.

За да преминем по-безпрепятствено от аналитичната психология на Юнг
към економиката, да се възползваме и от метода на разбиращата социология
на Макс Вебер, който се интересува от смисъла на индивидуалните и групови
оценъчни актове. Вероятно читателят е забелязал прилагането на този подход
на някои места в текста дотук. Безспорно разбирането (говоря за нагласата на
мислещия ум да възприема нещата в тяхната цялост) има много предимства
пред описанието и обяснението. По този път е важно да се помни, че идеални
типове все пак не съществуват. Драстична е разликата между икономическия
човек, който се предпоставя при изграждане на абстрактните теории (напр.
агентът, изчисляващ безчет пределни полезности), и емпиричния човек, когото
с най-голяма вероятност ще срещнем в реалния свят чрез неговото действие.
За научни и митологични цели е добре е да разполагаме с идеални типове:
максимизиращ печалбата си индивид без оглед на другите и бъдещето;
социален индивид, който на всяка приемлива цена сътрудничи с околните;
инертен потребител на масови ценности с консуматорски ореол. Тези
призраци бродят само докато сме насочили поглед към теоретичната си
абстракция за обществото, с цел изясняване на вълнуващия ни економически
проблем. Във всекидневието идеалните типове се размиват в метафората на
яхта, носена от течението и силата на вятъра: несъзнателните намерения са
подводни течения, а вятърът в платната – приеманата в един определен
момент индивидуална логика за (стопанско) действие.

Когато се стремя да разбера обществения човек, живеещ при заварени
обществено-политически условия и призван – или принуден – да
трансформира тези условия на средата в своята психика, неволно поставям до
методите на Вебер също и възгледите на Карл Маркс. Оказва се, че много от
прочутите и твърде сложни противоречия между двамата учени чисто и просто
изчезват, щом се разгледат в съвременен контекст през фокуса на реалния
обществен процес. В тази връзка използвам, но не се ограничавам с онова,
което може да се нарече идея за здрав разум.

Всъщност това е една от най-характерните обществени черти на
икономиката: вярата в здравия разум. Но много често тази вяра подвежда
индивида и групите. Въз основа на най-разпространения модел на обществено
поведение понякога се вади заключение, че типичното е разумно. Но онова,
което съзнанието маркира като “здрав разум” и “разумно действие”, рядко има
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материално основание. Възпитание, образование, житейски примери, а и
много други определят това, което се смята за правилно и дължимо: онзи
Супер – Аз, към който се протягаме и който може да има толкова много
превъплъщения, колкото модели хора живеят. Образно казано, човек сам
омагьосва себе си като зъл магьосник. Е, не е изключено и маркетингът да
помогне с реклама за сместа на магията.

Здравият разум на съвременността е екологичен. Тази дума се асоциира
със: зелен, горски, селски, ориентиран към бъдещето, застрашен от изчезване,
здравословен, свободен – и много други смисли, модерният контекст на
екологичната идея е много широк. Търсенето на здравословни начини на
живот придава все по-голяма стойност на отдалечеността от механизираните
форми на човешко битие. Съвременният човек – съзнателно или несъзнателно
– стига до убеждението, че е нужна екологична промяна. От доста време се
наблюдава и групиране за постигане на обществено влияние, с което се прави
опит за натиск върху досегашната екологична стратегия на правителствата.
Досегашният модел на обитаване на Земята се поставя под въпрос и човекът
осъзнава, че в биологичния свят той не е самодостатъчен.

Началото на това тънко съзнаване може би идва от културните центрове,
но по резултатите в периферните региони ще заключим дали икономиката се
движи в посока економика. Припомням, с термина економика се опитвам да
изразя природно-домашния контекст на икономическата дейност и наука.
Нали коренът на икономиката и екологията – думата ойкос, означава на първо
място домакинство: дом със стопанин или управител, който се грижи за
полагането на труда и запазване на богатството. Економиката се проявява
както като историческа, така и като нормативна теория. Тя гради образец за
добро и успешно функциониране на икономическите системи, подхранващи
общественото битие чрез вписване в природата. По-специално, економиката се
интересува от онези практики, които ще ни помогнат да живеем в едно
благоденстващо бъдеще време без екологични кризи.

Тук изниква първото психическо противоречие: какво е благоденствие?
От гледна точка на традиционната икономическа доктрина това е
възможността да се радваш на голямото си нарастващо богатство. Тази вече
разколебана позиция не вещае безкризисно бъдеще. Кризите са естествен
продукт на капиталистическия свят141, на стремежа да се максимизира
резултата, а в разпределението му да не се допуска морална регулация.
Разпространено е мнението, че икономическите кризи са закономерни, даже
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полезни за капитализма: без кризи няма обновяване на капиталовите
технологии. Според автори като Хайман Мински и Чарлз Кинделбергер,
податливостта на човешката психика на масови психози, на еуфории и паники,
е това, което натиска копчето на кризите.

Заради стадната психика на хората икономически кризи ще ни застигат
отново и отново. Но в случая с екологичната криза не бих съветвал да чакаме
спокойни естественото циклично възстановяване на системата. Екологичната
криза влошава качеството на живота по-сериозно, отколкото това може да
направи финансовата криза. Освен това в екологичната криза не се забелязва
циклично подобрение; от десетилетия качеството на природната среда върви
надолу. Тази теза никак не е популярна в икономическия свят. Допреди най-
много двадесет години концепцията за икономическо ограничаване, с което да
спре деградацията на екосистемите, губеше обществената дискусия от
доктрината за максимизиране на икономическия ръст142. Както е писано: „И
когато Павел започна да му говори за праведност, самоконтрол и за
наближаващия съд, Феликс се изплаши и каза на Павел: Достатъчно засега.
Можеш да си вървиш. Когато имам време, ще пратя да те повикат”.

Облъчвани от пропагандата на зеления бизнес маркетинг, хората
започнаха да предявяват по-високи претенции и да се активизират по
определени екологични въпроси. Да разгледаме в тази връзка статистиките на
Green Gauge Report143. През 2008 г. 72% от жителите на САЩ заявяват, че
знаят доста или много за проблемите на околната среда, а 28% понякога дори
целенасочено търсят екологична информация. 76% са си купили
енергоспестяващи крушки, а 81% се интересуват от разхода на гориво на
автомобила си. Презентацията на доклада е преднамерено оптимистична, но не
може да скрие следния процес на изтласкване: през кризисната 2008 г. за 55%
от американците проблемите на околната среда са по-важни от
икономическите; година по-рано този дял е цели 69%. По същия начин ако
разровим архивите на годишното изследване на екологичните нагласи на
американците ще видим, че през 2002 г. те се интересуват много по-силно от
тероризма, отколкото от екологичните въпроси, след като през 2001 г.
„екологията” бе оценена като „номер едно”. Проблемът на околната среда
очевидно е известен и хората го разбират на първо място като свой проблем:
макар глобалните екологични въпроси да остават на заден план, качеството на
локалната жизнена среда притежава съществена субективна стойност.
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Това развитие отдавам на съществения факт, че към качеството на живота
най-внимателни са имуществено богатите хора. Богатите са готови да платят
свръхцена, за да са здрави, а никой нормален човек не се поддава на заблудата,
че в близост до дома му пушекът от фабричния комин или нефтеното петно на
плажа са добри за индивидуалното благоденствие, защото изразявали
богатството на нацията. Не толкова състоятелни, но пък по-информирани и
социални, специалистите-интелектуалци – хората на научното творчество и на
изкуството, също биха платили свръхцена за чиста природа. На бедните
материално и духовно не остава много време и място за екология.

Това лесно може да се види в рационалния пласт в личността. За мен все
пак по-интересен е емоционалният пласт, с който всъщност е свързана
психологията – интересува ни психе, душата. (Идеята за човешка душа се
приема от Карл Юнг като нещо напълно реално и естествено. Може да се
каже, че той научно я верифицира).

Биосоциалните анализи на по-ранния Зигмунд Фройд специално
разглеждат много основния икономически принцип на личността с душата144.
Юнг обаче доказва, че без да зависи от преживяванията и предпочитанията на
душата145, в антропоса: констелацията човек, присъства още един субект –
духът, както би се изразил той, или колективното несъзнавано. Духовни
влияния преобразуват нашите всекидневни действия в една най-често
несъзнавана генерална цел: сублимация. Човешката натура, сбор от
различни принципи и елементи, подлежи на трансформация на частите и
достигане до мистическа цялост – “придобиване на идентичност”.

Такава сублимация е трудно постижение: в съвременния свят повече,
отколкото в миналото. Най-вече затова, защото единството между съзнание,
душа и тяло, подчинени на разумния дух – слово, е възпрепятствано от
информационно и физическо замърсяване. (Претоварване, по-подходяща дума
по отношение на информационния аспект, може да се отнесе също и до
физическата и биологическата поносимост на земята). За да сублимира,
личността вече не само че трябва да обработва много голямо количество
информация, но и да я оценява; тя избира архитектурата на познанието си,
интегрирайки най-разнородни информационни “блокове”.

Блоковете информация представляват логически, функционално или
тематично (обектно) компилирани сведения или идеи. Понякога те се
проявяват като убеждения – идеи или наченки на идеи, които не подлежат на
мисловно разискване. Понякога – като специални (технични) умения:
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шофиране, боравене с компютър, знание на чужди езици. А понякога – като
пазарни сигнали. Цените сами по себе си (като цифри) са несъзнавани
информационни стимули, а обвързани със сведения за други цени са
несъзнателни блокове информация. Например на днешния пазар и особено
валутните пазари цените не са достатъчни; инвестиционното решение
преработва много по-комплицирани блокове: инфлационни очаквания, данни
за заетостта, за икономическия резултат по сектори и страни, поведение на
ключови фигури на пазара и т.н.

СМИ са основен преносител на блоковете информация в съвременната
епоха. Масовият пренос предявява специфични претенции към
информационните масиви и така влияе на компилирането на идеите. Ето какво
посочва Тофлър за демасифицирането на медиите: “Вместо да получаваме
дълги, свързани нанизи от идеи, организирани и синтезирани за нас, ние все
повече сме изложени на къси, модуларни блокчета с информация ... Вместо
просто да получим нашия мисловен модел за действителността, сега ние сме
принудени да го изобретим и непрекъснато да го преоткриваме. Това ни
натоварва с огромно бреме” (Третата вълна, цит., стр. 220, 221). Напрегнати,
фрагментирани, многопластови: такива са извлеците от реалността, които
изразяват медиите.

Днес носител на необходимото за социализацията знание са СМИ; те вече
играят и възпитателна роля в поведенската еволюция. Интернет като медийна
среда146 има още повече измерения – той съдържа световното комплексно
познание. Интернет промени из основи принципите на учене и вземане на
решение. Огромният прогрес, който се натрупва във всеки един момент от
съвкупния трудов процес, се заявява в публичното информационно
пространство и предявява претенции за внимание. Очевидно в човешкото
съзнание в настоящия момент присъстват много повече информационни
връзки, отколкото някога преди – което не може да се каже за ценностите,
тоест способностите на душата.

Макар тук да говоря за душевни тенденции: не само пред съзнанието стои
трудността да се консолидира, телата на съвременните хора също се подлагат
на нов тип въздействия. Това е изключително значим икономически фактор и
неслучайно в Капиталът Маркс обръща толкова внимание на физическата
деградация на фабричните работници. За разлика от ценностите, сякаш
качеството на днешните тела е станало по-високо, в смисъл на по-висок ръст и
по-ловки ръце. Съвременната жена със среден ръст ще бъде по-висока от
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средния на ръст мъж от XV век. Пръстите на ръцете ни се издължават за
ползване на компютърна клавиатура – какво по-добро потвърждение на това,
че сме силно адаптивен, пластичен вид147? При това, най-общо казано,
продължителността на живота се удължава и така възникват големи масиви
възрастно население, което освен че се стреми да задържи властта и парите,
иска да се грижи за здравето си и така повишава ценността на “здравословната
природа”.

Хората в градовете са освободени от битката за оцеляване в природната
среда (при хората борбата за съществуване вече се осъществява вътре в
обществото, т.е. извън природата148) и са склонни да романтизират природата,
като предпочитат да не гледат към страшните белези на смърт и упадък.

Независимо накъде гледа, човекът е естествено същество, което не се
побира в споменатите по-горе идеални типове, така че всяка рязка промяна в
околната среда не може да остави душата му безразлична. На съзнателно
равнище той търси и намира многобройни оправдания за промяната, която
най-често се изразява в природна деградация за сметка на пазарни излишъци –
но душата реагира тревожно. През последните няколко години за означаване
на чувството на безпокойство, завладяващо хората при рязка промяна на
привичния им ландшафт, се налага терминът соласталгия. Най-общо казано,
соласталгия е чувство на носталгия, когато си у дома. С всяко отсечено дърво,
с появата на нови сгради с непривична архитектура, с разораване на познатата
от детството поляна за игра човекът губи неявните елементи, които са
формирали личността му. Разрушава се еко-менталната система, с думите на
антрополога Грегъри Бейтсън. Връзката между концепциите биофилия и
соласталгия се долавя ясно: човекът е природно създание, а отделянето от
природата е болестно състояние. Макар индустриалните медии често да
залагат на модела на студения консуматор – любител на прогреса, в природата
ни е да обичаме природата.

Тогава, не гарантира ли това само по себе си успеха на новата икономика
на природопазене? Според мен две са траншеите на старата доктрина, които
стремежът към економика все още не е пресякъл. Първата пречка се изразява в
„прокрадващата се нормалност”, т.е. обикновено по-бавната промяна в
околната среда, както биологът Джаред Даймънд обясни с последния си труд
Колапсът. Тъй като промяната най-често се осъществява с твърде малка
скорост, човекът е склонен да забравя какъв е бил светът по-рано – и
възприема за нормално това, което вижда във всекидневието си, дори и
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деградацията. Второ, индивидуалното прозрение влиза в конфликт с
обществените структури. В йерархията индивид – първична група – човешко
общество, институциите на природопазене са закрепени само на средното ниво
(чрез традиционното екологично знание). Осъзнаване от страна на индивида
на мястото и ролята му в света е събитие от огромно значение, но то не
променя автоматично големите обществени структури, формирани през
последните столетия с цел максимизиране на материалното богатство.

По отношение на природното обитаване по-горе решихме, че в борбата за
храна груповото, колективно начало в хората е първично. Повече ловци заедно
биха убили по-едър дивеч. Биха поддържали повече жени, след това
възпитавали деца и създавали митология. Самото съществуване на царската и
жреческа институция е невъзможно без посветен колектив. Чак в късното
Средновековие кристализира психологическият тип на индивидуалиста, който
до голяма степен и определи западния тип мисловност. Ето какво мога да кажа
за генезиса на този феноменален психичен модел.

Предкапиталистическият период (Просвещението на XVIII век,
Реформацията на XVI – XVII векове и Ренесанса на (XIII)XIV –  XV век) е
изключително сложна обществена формация, чиято поява и развитие не може
да бъде обяснена с водещ фактор. В неговите широки времеви рамки се
формира светоусещането на западния тип човек. Големи исторически
процеси като международната търговска експанзия, предхождана от Великите
морски пътешествия, пораждат в хората на Западна Европа представата за
неизследвани земи и незнайни природни богатства, която се проектира върху
цялата природа. Чуждоземните социални структури като напр. империите в
Америките и отчасти Азия падат пред постигнатото от Запада технологично
организиране, това прави представителите на оксиденталното общество
самонадеяни. От друга страна в западноевропейските държави, както
навсякъде по света, аграрното население преобладава, а това не може да не се
отрази на светогледа на творческите малцинства в посока дистанциране от
утилитарното. Духът на това време е разбирал ролята си на Земята
експанзионистично, в смисъла “напълнете земята и обладайте я”.

Някой ще възрази, че именно по време на Просвещението значението на
природата като база на социалния прогрес бива осъзнато. В този смисъл
наистина виждаме отчетлив интерес към природните проблеми, особено след
втората половина на XVIII век. Тогава лекарят – икономист Франсоа Кене
твърди, че единствено земята може да създава стойност “от нищото”. Но е



  Унизената Земя142

важно да видим в този интерес ползването на природата, в най-добрия случай
научния интерес, но не и идеята за “съвместен живот” (логично, оскъдността
на природните ресурси и планетарната идея все още са непознати). Не могат
да не се признаят “екологичните” интелектуални постижения на епохата –
например алегорията за острова и континента на човечеството на Джон Дън
или редица вдъхновени пасажи от Фауст на Гьоте. Но отделянето на човека от
природата на този исторически етап е несъмнено и се доказва включително и
чрез засилване ролята на градовете като социални центрове.

Тоталното разделение на труда и специализирането на личността в
определена обществена функция влизат в противоречие с економическата
психика. Устойчивата страна на човешкия характер е в цялото, а то се губи,
щом човекът загуби връзката с естествената си среда.

Основните проблеми за екологичното качество на живота днес стоят пред
градското население, особено в мизерните предградия, и за живеещите в
граничните райони: ниски острови, крайбрежия, снежни и ледени зони,
високопланински терени, засушливи райони с настъпваща пустиня като
Аралско море и Сахел под Сахара. Засега умерената област сякаш отново
става привилегирована. В отдалечените от умерената физико-географска зона
райони промените в климата вече са отчетливо доловими. В икономически
развитите умерени общества възникват друг тип екологични проблеми,
свързани с развитието на генетиката и микробиологията и предявяващи
претенции към нова биоетика и евгенично ориентирана психология149.

Нарасналото демографско налягане в развиващия се свят е предпоставка
за нарастваща агресивност150. По-големият брой млади хора причинява
колизии: или младите се стремят да вземат властта от възрастните капиталисти
експлоататори, които опити много често завършват с кървави репресии, или
старите мъдреци откриват социален отдушник. Там, където бедността е
голяма, национализмът е силен. Печални размисли навяват предположенията,
че безсмислено от геополитическа гледна точка действие като военната намеса
на революционна Куба във войните в джунглите на Ангола е проява именно на
такава контра-мярка срещу засиленото демографско налягане (много млади
мъже, за които няма достатъчно работа)151.

В съвременния идеен свят липсва опорна точка. Това е неизбежният
резултат от вековния стремеж на човечеството към интелектуална и
нравствена свобода. Големият брой идентичности, които диференцираните
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социално-производствени отношения пораждат – действащи лица в спектакъл,
който трябва да бъде изигран съвместно с другите, води до загубата на онзи
духовен реален компонент, в който се съдържа смисълът и невидимото
предназначение на човешкото съществуване.

Фактът, че макар и по-необременен в информационно-познавателно
отношение, в осъзнаването по-богат е вкорененият в природата архаичен
митологичен комплекс, ни дава основание да развиваме психологичната
економика. С нея продължаваме да търсим обяснения за съвременното
възприятие за място и роля на човека в природата. Природата, земята,
естественият признак така или иначе присъстват в човешката личност.
Съвременните хора, в които съзнанието е отделено от цялостната личност
посредством мембраната на модерността, ги долавят като неоархаистки
призив - “дивото ги зове”. Дивото определя битието на хората също и в
модерните технологични общества, но вече като образ, активен психичен знак.

ДВОИЧНО И МНОЖЕСТВЕНО МИСЛЕНЕ И ЕКОЛОГИЧЕН

МАРКЕТИНГ

Да продължим нашите психологически търсения в економиката в
следната насока: човешкото мислене се е развивало във времето и обикновено
представлява процес на трансформация от по-прости към по-сложни форми.

Стъпих върху тънък лед. Веднага бих могъл да открия толкова пътя за
логическо продължение на горното твърдение, колкото и негови
опровержения. Например голяма е вероятността през Древността хората
(мъдреци, маги, пророци) да са притежавали по-цялостно знание и качествено
различни ментални способности, отколкото в днешната епоха. Въпреки това
мисля, че разграничението между примитивно и просветено мислене е
достатъчно важна задача, за да си заслужава да поема научния риск. Говоря за
разликата между двоично и троично мислене, или във физиологично-
антропологичен смисъл: между лявополушарен и дяснополушарен (мисловен)
модел.

Това, което според мен трябва да се разбира под “двоично мислене”, е за
наше на икономистите съжаление – (икономическо) мислене на опозицията.
Назовавам го икономическо, защото при него се неутрализират две
полярности, като балансът между валенциите описва крайния резултат.
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Другояче казано, двоичният мисловен код е код на бинарните опозиции. Нека
изброим няколко противопоставяния: добро и лошо; ляво и дясно; горно и
долно; център и периферия; делник и празник; свои и чужди; светлина и
тъмнина; мъжко и женско ...

Очевидно може да се откриват стотици двойки от думи или значения на
тези думи, които описват един свят на конфронтация и крайност. Известно е
какво внимание Аристотел отделя на опозициите, като дори нарича
противоположностите „принципи на нещата”. В мисловната линия на
противопоставянето доскоро стояха и темите екология и (по-скоро или)
икономика. Моделът на “или - или”, видоизмененият модел на изключеното
трето152 е без съмнение характерен за едно митологично мислещо съзнание.
Въпреки че не мога да оспорвам реалната сила на мита, няма да сгреша ако
отбележа, че митът е фигуративен, театрален. Действително, възможно е чрез
рецитиране на свещена поезия, изградена на опозиционен принцип,
културният герой да задейства космогонични сили, но всекидневието не може
да се сведе без трансформиращо вътрешното свойство на нещата редуциране
до магнитни полярности. Или казано на нормален език, животът е шарен.

Изследванията на неврофизиолозите през втората половина на XX век
доказват, че съществува специализация на менталните функции и свойства в
двете мозъчни полукълба153. Лявото полукълбо “отговаря” на логическия и
аналитичния апарат, докато дясното е творчески и креативно ориентирано.
“При четене на художествен текст се включва по-активно дясното полукълбо,
докато лявото прави това по отношение на техническия текст”154. Самата
диспозиция “ляво - дясно” е модел, известен от дълбока древност, което ясно
проличава от лингвистичния анализ, във функционалната специализация на
предметите, в практиките на трупополагане, говорещи за образа за света на
древния човек.

Ще потърсим възможност да разграничим ляв от десен тип универсално-
човешка (което означава също така и съвременна) мисловност, по същия начин
– аналитични и хармонични155 човешки култури (цивилизации): “В човека
съществуват два главни начина на съзнание: единият аналитичен, другият –
холистичен.”

Добре е известно, че се наблюдават дълбоки, вкоренени противоречия
между възприятията, светогледа и постъпките на азиатските далекоизточни и
западноевропейските народи. Анализът, или разчленяването на проблема, е
характерен за западния тип мисловност. Източните народи виждат нормалното
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състояние на света в хармонията на цялото. Съответно западният тип човек
убива, за да разбере живота, докато източният човек го наблюдава, за да
вникне в тайните му. Ще илюстрирам това с думите на съвременния японски
чай-майстор Какудзо Окакура: “Средният човек на запада, в своето охранено
самодоволство ... беше навикнал да разглежда Япония като варварска страна,
докато тя се беше отдала на нежните изкуства на мира. И започна да я нарича
цивилизована, откакто тя бе въвлечена в поголовните кланета по
Манчджурските бойни полета”.

“Творчество и начин на мислене: японски стил” е статия на Макото
Кикучи (по В. Динев, цит., стр. 139 - 141), търсеща причините за разликите в
мисловността между американците и японците като представители на
различни култури. Кикучи пояснява, че в процеса на общуване, делово и
битово, японците не са склонни да ползват еднозначни формулировки от типа
‘да-не’. Рязкото отделяне на ‘бяло’ от ‘черно’ не е присъщо за тяхната култура.
Тази особеност на японското мислене авторът обяснява с наличието на три
вида писменост и особено с логографското писмо канджи, където знаците
обозначават смисъл, а не звук: образи, думи или даже цели изрази. Въпреки
голямата сложност на тези символи те се възприемат мигновено, без да се
анализират в детайли. Ние схващаме същността, без да се налага да правим
анализ на отделни точки, пише Кикучи.

Наистина, ако ние хората – и източни, и западни, се доближавахме до
идеала за скромност и въздържаност, който почти всяка култура възхвалява,
проблемите на недостига на ресурси поради свръхпотребление и
свръхпроизводство нямаше да стоят пред нас: без значение двоична или
троична мисловност притежаваме.

Икономическият принцип се базира на двоичния код. Двете статии на
баланса – активи и пасиви, т.е. изгоди и разходи, описват цялото многообразие
на икономическите отношения от гледна точка на максимизиращия ползите си
индивид. Това обаче не може да се каже за реалното вземане на решение дали
да се предприеме някакво действие. Решението за действие винаги се взима
при фонови условия: ограничителни или благоприятстващи. В тази светлина и
предвид субективното определяне на стойността трябва да погледнем с
резерви на рационалността в класическия анализ на приходите и разходите.
Така или иначе, икономическият мотор се задвижва, когато за индивида или
друга автономна икономическа единица ползите от действието превишават
разходите за извършване на това действие. Този код е очевидно двоичен.
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Съвременната неокласическа линия разбира се го е надхвърлила, отчитайки
също така и бъдещата стойност156, тоест включвайки и трети фактор: времето.
Това, което е полза сега, в един бъдещ период е огромен разход. Следователно
решение се взема не предвид резултат, а предвид очакван резултат, свързан
със субективно-личната склонност към поемане на риск, въздържание или
сътрудничество.

Какво можем специално да посочим по отношение на троичния код? Без
замисляне ще установим, че триадата притежава сакрално значение. Според
траколога Александър Фол троицата е “твърде много експлоатиран принцип”:
вероятно поради схоластичното му тълкуване в западноевропейската мисъл.
Шелинг в Изложение на моята философска система (§51, доказателство С)
посочва, че “двете противоположности трябва да се неутрализират в едно
трето измерение”. Третото измерение неутрализира формите на първите две,
“обаче така, че А и В изпадат в относителна разлика”. Анани Стойнев157,
базирайки се на съвременни постижения на структуралната антропология и
семиотика, говори за “... изначалност на двоичното осмисляне на света – преди
появата на троичното и на по-сложни деления”. Логикът, философ и
математик Чарлз Пърс158 твърди, че “триизмерното влияние в никакъв случай
не може да бъде сведено до действие между двойки.”

Основоположниците на теорията на игрите, Джон фон Нойман и Оскар
Моргенщерн заключават, че игрите с различен брой участници се подчиняват
на коренно различни принципи и съответно игра с n = 3 участници предполага
разработването на различна теория от вариантите на играта с n = 2 или n = 4 и
повече играчи. Вероятно не е случайно, че играта с трима играчи все още не е
удовлетворително разработена във формално – теоретично отношение159.
Цитираните автори – на примера на фундаменталния триъгълник – смятат, че
устойчиво решение на играта е коалицията двама срещу един, като двамата
доминиращи играчи си разпределят печалбата от третия, когото поддържат на
възможния минимум. Но това е игра с нулев резултат. След трудовете на
Пригожин знаем, че природното развитие се подчинява на принципа
негентропия (противоположен на ентропията) и съответно природно-
социалната игра не следва да бъде с нулев резултат. Тогава, не коалицията с
изключването на единия играч, а съдействието и подкрепата са устойчивите
решения на играта между трима с не-нулев резултат.

Именно троичното мислене стои в основата на парадигмата за устойчиво
социално – икономическо развитие. До края на втората третина на XX век
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взаимоотношенията между икономика и природа са мислени двуполюсно.
Дори когато е отбелязвана ценността на природата или застрашеността й от
икономическото развитие, двете области масово се възприемат изолирани една
от друга.

Енергийната и общоикономическа криза в началото на 1970-те години
даде подтик за търсене на модел за по-хармонично вписване на човешката
производствена дейност в природната среда. Сред първите реагирали са Атали
и Гийом, чийто принос ще разискваме след малко. В Третата вълна от 1980 г.
Алвин Тофлър ясно заявява каква е кризата на “втората вълна”: отчуждаване
между производители и потребители на ценности, водещо до дехуманизация в
една обществена вселена без заявени цели (освен целта на хедонизма, т.е.
самодоставянето на най-голямо удоволствие и чувствено наслаждение.
Хедонизмът, популяризиран от рекламата в СМИ, конфликтира със
социализацията в ценността ‘отлагане на удоволствието’ и натрупване чрез
спестовност, като двете конфликтиращи цели пораждат допълнителен
психически дисонанс). Според Тофлър, проявите на Третата културно –
цивилизационна вълна на планетата, които тепърва започваме да долавяме, ще
доведат до промяна в институциите, а вътрешната логика на тази промяна е да
предостави шанс на човечеството за справяне с ресурсния недостиг,
пренаселеността, с разбягващите се идентичности.

Но до 1987 г., когато излезе докладът Нашето общо бъдеще на
Международната комисия за опазване на околната среда и за развитие под
председателството на Гру Брунтланд от Норвегия, двоичното мислене на
противопоставянето олицетворява първите наченки на економическо мислене.
След този основополагащ документ вече се говори за устойчиво развитие с
акцент и върху двете думи. Доктрината за нулев икономически ръст,
свързвана с имената на Медоуз, Месарович и Пестел, се подлага на критика,
защото противоречи на естествените принципи, а е и оксиморон. Социално-
икономическото развитие е необходимо, но то трябва да се съобразява с
потенциала на света. Това вече предполага едно троично осмисляне на
биосферния проблем: Икономика – Общество – Природа. Икономиката не
противостои на природата като субект със самостоятелно битие, а се
явява – макар и изключително могъща – само една от системите,
поддържащи живота на човешкото общество. Икономиката трябва да се
разбира като елемент на тоталната обществена система. За да се предаде
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тази изключително важна философия (начин на мислене), най-често се
използва визуализацията на триъгълник.

Тоест, парадигмата на устойчивото обществено – икономическо развитие
предлага балансиране между политически, икономически и природни
интереси (последните най-често изразяват консервация, или ненамесване) и
използването на най-разнообразни политически и икономически механизми в
тази насока: “Може би нашата най-неотложна задача днес е да се убедят
народите в необходимостта от връщане към многостранността160”.

Възникването на философията “екологичен маркетинг”, теоретизиран още
през 1972 и 1974 г. от Филип Котлър, беше естествено следствие от развитието
на обществени процеси като Зелената революция и консюмеризма в САЩ. Но
ми се струва, че екологичният маркетинг (разглеждан като вид маркетинг) на
практика е двоичен. В най-добрия случай той се основава на две групи
интереси: тези на “съхраняването” с цел бъдещо ползване и тези на печалбата
на предприемача. Социалната етика и екологичната отговорност е привнесена
отвън като чуждо тяло в теорията на маркетинга и досега, с малки изключения,
не е успяла да породи задълбочен и систематичен аналитичен труд.

Лично аз считам, че самовъзникналият екологичен маркетинг е в по-
голяма степен оползотворяване на възможността за печалби заради засиления
публичен интерес, отколкото израз на загриженост за природата, но не искам
да внушавам на някого това мое съждение. Не можем да очакваме да наберем
добри плодове от лошо дърво. Бих казал още, че търговията с ценни ресурси
от живата природа е твърде доходоносна в исторически план (да си
припомним истерията за подправки от Южните земи, завладяла Европа след
XIV в.), а в днешни дни, когато заможният градски жител вече се е загрижил
за физическото и психическото си здраве и търси рекреационните свойства на
природата – дори повече от всякога. Не ми се иска да критикувам направеното
под знака ЕКО в България, но публични награди за екологичен бизнес се
присъждат на компании, осквернили девствени природни места със своите
гнусни строежи. Продуктът, който те предлагат, притежава всички публични
белези да бъде наречен екологичен: осъществява се в дивата природа,
рекламира се по съответния начин, даже изпълнява някаква социална роля:
дава на модерните граждани възможност за рекреация и по-удобно
наблюдение на природната среда.

Екологичният маркетинг, който съответства на доктрината за устойчиво
развитие, е обществена посредническа структура с изявени контролни
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функции. Екологичният маркетинг, който виждам полезен за преодоляване на
екологичната криза, опосредства три големи тематични области, а именно
Природа, Пазар и Култура. Човешката култура е този фактор, който е
натоварен да укроти политическите и икономическите сили, владеещи в
настоящия момент целите на човешкото общество. В този смисъл трябва да се
надяваме и да работим за едно “голямо завръщане”: отделила се от природните
закони през Средните векове и дори много по-рано, човешката култура –
запазвайки постиженията на технологичния и идеен прогрес – да се обърне
отново към биологичната същност на човека, но вече в космическо,
трансцендентно, екологично значение, преодоляло антропоцентризма.
Достигаме до някаква яснота по отношение целите на човешкото
съществуване.

Между природата, пазара и културата, използвайки потенциала на всяка
от тези огромни системи от значения и енергия, екологичният маркетинг се
явява съвременна пресечна точка. Виждаме ясно, че е време политиката да
застане от другата страна на барикадата. Контролните функции търсят
полагащото им се място и внимание от държавата: цитираните по-горе
емпирични психологически данни еднозначно сочат, че българските граждани
очакват намеса, включваща пряк и непряк контрол, за постигане на екологичен
резултат именно от структурите на държавата.

Екологичният маркетинг като посредник между пазарни интереси,
културна еволюция и природен хомеостазис, се основава на множествено –
вече дори не и троично мислене. Опосредствайки трите групи значения той
създава собствено, самостоятелно смислово поле. В този случай понятието
“екологичен маркетинг” е от четвърто, културно – индуцирано равнище (да си
припомним в тази връзка йерархичната система на петте предпоставки).
“Едно, две, три; обаче къде остава четвъртото ... драги ми Тимей?161” Карл
Юнг неведнъж се позовава на тази “рамкова конструкция на Платон”, за да
изтъкне “радикалното значение на кватернитета (четриелементността)”. За
Юнг числото четири е архетип на целостта: “четрикомпонентността е
единство”. Заедно с много други символи в подкрепа на означението, Юнг
изтъква значението на “четири” в самите Евангелия: три обзорни и едно
гностическо.

Същото като при Юнг значение на тетрадата можем да срещнем в
реконструкцията на нелитературната тракийска (орфическа) обредност при
Александър Фол162. Според Фол, тракийската и питагорейската традиция
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свързват орфическите числа с тоновете, като тоновете съответстват на
първоелементите: Въздухът е ре, Земята – ми, Водата – фа, Огънят – сол. “Към
първите четири тона ще бъде добавен петият, който е ла и е нейното (на
Енергията) звучене ... Първите четири тона съдържат великолепието на цялата
космическа уредба в себе си (...) Питагор, мъдрецът, орфикът, построява
асиметричен математико – музикален модел на Космоса. Тази асиметрия е
тетрада ...”. По-нататъшното изясняване на проблема ще оставя на
специализирани и “по-сръчни” автори163, според сардонията на самия Фол.

Доколко е коректен в научно отношение методът, разграничаващ
двоичното от множественото мислене? За един предпазлив човек подобно
преминаване между коренно различни системи информация: клиничния опит в
мандалите на целящата консолидация цялостна личност (das Selbst),
тракийския орфизъм и търсенето на пътища за избягване на екологичната
катастрофа, изисква повече от смелост. Но фактите и концепциите трябва да се
тълкуват комплексно, иначе ще останат изолирани; научната самоцензура
вероятно е убила не една ценна идея. С прекомерна доктринална
предпазливост няма да можем да намерим решение на проблема на
економиката. Несъмнено има различни модели на човешко мислене. Те биха
могли, предполагам, да се представят с означенията двоично, троично,
множествено мислене. Числата притежават собствено, космическо значение.
“Простите числа, които използваме при смятане, означават повече, отколкото
мислим. Заедно с това те са и митологичен елемент (за питагорейците числата
са свещени); разбира се, ние не се съобразяваме с това обстоятелство, когато
ги използваме за практически цели164”.

ЗА ЕКОЛОГИЧНИЯ СНОБИЗЪМ

По-сложните форми на човешкото мислене не са задължително по-
ефикасни. Отново ледът е тънък за научните разсъждения. Проблемът за
правото на индивида на свобода от цивилизован обществен живот и
въпросът, дава ли технологичната ефективност някаква форма на мисловно
преимущество на хората от западния свят пред народите с друга ценностна
система, т.е. житейски цели и поведение, обикновено бе решаван
едностранчиво: назад към природата или напред към прогреса. Трябва да кажа,
че победата не винаги е за прогреса. Изглежда мнозина са чули пророческите
думи на индианците кри: “Само след като последното дърво бъде отрязано,
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само след като последната река бъде отровена, само след като последната риба
бъде уловена, тогава те ще разберат, че парите не могат да се ядат”. Тогава,
напред към природата? Много хора и организации се замислят за
екологичните последици от своите действия. И все пак: най-често това не е
толкова проява на морално възраждане, колкото икономически рационално
пресмятане.

Поради политическия консенсус и натиска, осъществяван от
заинтересовани групи върху големите корпорации да повишат екологичните
си стандарти, до лятото на 2006 г. конфликтният характер на екологичната
идея сякаш беше укротен. След десетилетия несбъднати пророчества за
внезапна екологична катастрофа, интересът на публиката към харизматичното
послание отшумя. Глобалните проблеми като изчезването на видове или
дупката в озоновия слой се възприемаха като неизбежна тенденция, с която
рационалният западен ум се примиряваше, тъй като не виждаше социален
потенциал активно да се бори за изцяло чиста природа.

През есента на 2006 г. настъпи промяна и тя тръгна от икономическата
сфера. Никълъс Стърн, бивш главен икономист на Световната банка, изготви
обемен доклад, в който прогнозира намаляване на производителността в
световен мащаб с 20%, ако не започне да се отделя по 1% от БГП (брутния
глобален продукт) годишно за борба с промените в климата. Икономистът
предупреди, че промяната на климата, следствие от най-големия виждан
някога пазарен дефект, по-късно през това столетие ще доведе до ефект,
сходен със загубите от двете световни войни и икономическата депресия през
първата половина на XX век. Според някои модели, до края на века средните
температури могат да нараснат с 5 градуса, възможно е тропическите гори в
Амазония изцяло да изчезнат. Заради достигнатата концентрация на
въглероден диоксид промяната на климата, която ще се случи през следващите
две или три десетилетия вече е неизбежна, но икономическите и социалните
поражения за нашите общества все още могат да се предотвратят.

Нужно е политиката решително да се намеси в пазара, твърди Стърн: 1)
да постави цена на въглерода посредством данък, търговия или регулация; 2)
да насърчи иновациите, борещи се с промените в климата; 3) да премахне
бариерите пред знанието и технологичното развитие. Докладът, изготвен за
нуждите на британското финансово министерство, получи неочаквано силен
обществен отзвук. Не закъсняха и критиките и обвиненията в екологичен
фундаментализъм. През лятото на 2008 г. Стърн направи преоценка на
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изводите си, но не в посоката, която биха желали „пазарните анархисти”: за да
се предотврати задълбочаването на климатичната криза, вече са нужни 2% от
БГП (стойността на икономическия продукт в света през 2008 г. се оценява на
USD 69 трилиона).

Силният предупредителен сигнал, дошъл от независим източник,
съвпадна с неудобните изводи в четвъртия доклад на IPCC
(Междуправителствен панел за промяната на климата) в началото на 2007 г.
Затоплянето на системата на климата е неоспоримо, то много вероятно (90%
вероятност) се дължи на ръста на антропогенните концентрации на парникови
газове. Прогнозите за повишаване на температурите на повърхността на
планетата до 2100 г. в единия от сценариите (глобализация и икономически
фокус) показаха 6.4 градуса по Целзий165.

И тогава масовите медии изригнаха със съобщения за назряващи
екологични катаклизми. Акцентът върху глобалното затопляне по време на
световния икономически форум в Давос през 2007 година допринесе за
медийния шум. Големите информационни агенции, дори консервативните сред
тях, откриха секции „Околна среда”. Политиците, даже Джордж Буш, се
надпреварваха да изтъкват загрижеността си за състоянието на природата.

Тези съобщения създават усещането, че по въпроса нещо се прави. На
практика дебатът, който изпълва заглавията на СМИ, представлява едно добро
пожелание за поемане на ангажименти за редукция на парниковите газове.
Изпълнението им, което сигурно ще започне след 2012 г., по експертни оценки
ще струва само на Европейския съюз един трилион. Засега няма сведения как
заглавията на новините ще се превърнат в ликвидност. В същото време
информационният шум сее несигурност и страх от бъдещето сред населението,
нещо което, ако си припомним системата Вавилон, е благоприятно за властта.
Политиците бързат да демонстрират най-добрата възможна воля за търговия с
квоти за емисии и не правят нищо, за да спрат очевидни екологични
престъпления като изсичането на горите. Нали все пак глобално
въглеродните емисии от загубата на гори надвишават емисиите от
транспорта!?

Какво печели човекът без автомобил от това, че след седем години колите
на пазара ще изпускат на километър 130 или 120 грама въглероден диоксид? В
сянката на „автомобилната екология” първичното лице на Земята продължава
да се преобразува с фанатична, сатанинска упоритост. Мнозина възприемат
този метър, с които се очаква световният океан да се покачи през следващото
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столетие, като неприятна – но неизбежна цена на техническия прогрес и
битовото и морално удобство. Ще пострадат милиони хора? „Сигурно ние в
богатия стар свят няма да сме сред тях”. Все по-често се споменава за вземане
на решения, които евентуално ще доведат до екологични подобрения, някъде
след 2050 г.

Границата на въвлеченост е една от економическите теми, в които
неокласическата теория на субективната полезност, определена въз основа на
пределните разходи, попада в целта. Обаче друга, по-тънка и затова по-мрачна
опасност се очертава пред екологичния баланс в света. Това е
“стерилизирането” на природата, или загуба на биоразнообразие за сметка на
изкуствено поддържана еднотипност. По същия начин в природата на
България всички подходящи планински реки могат да бъдат впрегнати в
електрически централи, всички резервати да се преобразуват в достъпни за
разходка паркове с танцуващи мечки; всички плажове и крайбрежни
екосистеми да се застроят за целите на международния туризъм, всички
скални светилища на тракийската обредност да се превърнат в атракцион;
естественият отбор да се замени – за някакво време вероятно дори успешно – с
планомерна селекция и управление на животинските и растителните
популации.

Стремежът да се поставят природните сили в изкуствени рамки с времето
ще доведе до много по-отрицателни последици, отколкото досега познатото
едностранно черпене на ресурси. Хората ползват ресурси от природа,
противяща се на доминирането на един единствен вид: има граници на
природоползване, поставяни от самата природа. В бъдеще тези граници могат
значително да се изместят. Засега пред очите ни се разкрива футуристичната
картина как доминиращият вид иска да постави зелената природа под
похлупак. Задава се и втора голяма опасност: напредъкът в биотехнологиите,
съчетан с нашето невежество докъде може да се простре податливостта на
органичната материя на генетични модификации. Не създаваме ли нов
Франкенщайн под благовидния предлог, че се грижим за здравето и
прехраната на „допълнителното” население? Опасността се мултиплицира с
това, че е възможно поставяне на квоти за чиста природа, тоест в една
задълбочаваща се екосистемна деградация този жител на планетата, който е
достатъчно състоятелен, може да обсеби за своето обкръжение последните
островчета чиста природа и залъци чиста храна. Това неминуемо ще породи
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икономически и супер-икономически конфликти не само между държавите, но
и между класите в обществото.

Тенденцията екология за богати вече е отчетлива. В развитите (пост)
капиталистически общества почти навсякъде са въведени строги екологични
норми. Така е в Германия, където опазването на околната среда е мощен
отрасъл от националната икономика с 1.8 млн. заети и очаквания за нови
500,000 работни места до 2020 г. Производството трябва да отговаря на много
високи екологични стандарти, което е свързано с високи разходи: през 2005 г.
всяка единична проба на съответствие в химическата индустрия струва EUR
84,000. Според официални данни за 2007 г., в Европейския съюз еко-
индустрията създава 2.2% от БВП (EUR 227 млрд.) с 3.4 млн. заети, или 1.7%
от всички работни места. Тук под екологични индустрии се разбират само
секторите управление на отпадъците и управление на ресурсите.

В една икономически силно развита държава ценността на
“екологичното”: природното, незасегнатото, е много голяма. Докато в страни с
догонваща икономика, emerging markets, природата се възприема на първо
място като гориво за икономически растеж. Така е например в Китай, чийто
несъобразен икономически ръст вече доведе до сериозни кризи на жизнената
среда. Принудителното спиране на производството в региона около китайската
столица по време на летните Олимпийски игри през 2008 г., за да могат
гостите и спортистите да дишат, беше особено показателно. Китай с огромните
си валутни резерви не може да се нарече беден, но разликата в екологичните
интереси между богатите и догонващите държави е много отчетлива.
Откритият добив на въглища и огромните китайски ТЕЦ се оценяват вече като
планетарен климатичен фактор, който заплашва да обезсмисли усилията на
Стара Европа за споразумение по климата. В същото време САЩ –
всепризнатият екологичен длъжник на останалия свят – приема за по-изгодно,
също така и по-чисто, да купува метали и нефт, вместо да се разработват
богатите залежи на собствена територия. Дори приятелят на петрола Джордж
Буш през двата си президентски мандата не успя да отмени забраната за
сондиране за петрол край бреговете на САЩ. Основното производство на
суров петрол продължава да идва от страните на ОПЕК и бившия СССР, като
при тях остават не само петродоларите, но и екологичните последствия.

С избирането на 41-вия президент на САЩ Барак Обама, който обеща да
поведе Америка към екологичен Ренесанс, активистите за опазване на
природата се обнадеждиха, че позитивна промяна в световната политика е
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възможна. Но не е задължително публичната личност да държи ключовете на
световната власт, за да работи ефективно за подобряване на природната среда.
През 60-те и 70-те години на миналия век големият германски биолог и
общественик Бернхард Гржимек се опита да внуши на хората от западния свят,
че “кожата на пантерата стои по-добре върху пантера, отколкото върху крава”.
Тази знаменита негова острота е насочена към претенциозна и известна
киноактриса, появила се за интервю пред телевизията в скъпо кожено палто.
Не само към западните хора като консуматори е насочена просветителската
дейност на професор Гржимек: той осъществява многобройни срещи с
правителствата в страните от т.нар. трети свят, където през втората половина
на XX век природата е все още запазена. На много места той убеди политиците
в икономическите предимства на природопазенето. В държави като Кения,
Танзания, Ботсуана, Непал, Боливия екологичният туризъм сега е сред най-
важните стопански отрасли. Това нямаше да стане, ако тези страни бяха
приложили българския капиталистически модел.

Сега нека помислим върху “кожата на пантерата” и потърсим къде се
крият мотивите за снобското екологично поведение в съвременния
(пост)капиталистически човек. Вече разгледахме снобското демонстративно
потребление в социално-икономическия анализ на Торстейн Веблен. Карл
Маркс, 40 години по-рано, вероятно не е първият, който засяга проблема за
‘излагането на показ’: “... ако стокопритежателят при известна степен на
производството скрива своето съкровище, навсякъде, където няма опасност,
нещо го тика да се яви пред другите стокопритежатели като rico hombre [богат
човек]. Той позлатява себе си и къщата си”. Адам Смит също има какво да
каже по въпроса: “За повечето богати хора главната наслада от богатството се
състои в парадирането с богатство ... и демонстриране на несъмнени белези на
богатство”166. Разбира се, снобското потребление винаги ще остане в областта
на разбиращия социално-икономически анализ – чисто и просто то не може да
се обясни.

От по-съвременните трудове, засягащи темата за демонстративно
потребление и природна среда, ще откроя тези на френските автори Едгар
Морен (1962) и Атали и Гийом (1974). Без да следваме строго текстовете, нека
размишляваме заедно с авторите. В Духът на времето Морен обозначава
повишения интерес и търсенето на естествени продукти, както и свързани с
дивата природа преживявания, като неоархаичен призив, звучащ в
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съвременния човек. Новият начин на живот абсолютизира благоденствието,
което се проявява не задължително като притежание на много пари, а по-скоро
в спокойствие и удобство, избягване на сътресенията и минимум конфликти.
Съвременното усещане за благоденствие се развива в насока ваканции в
природна среда, пазар на естествени продукти, засилен интерес към
примитивния живот, търсене на занаятчийски предмети.

Морен намира в неоархаичния призив причината, поради която толкова
много градски хора се интересуват от екзотични идентичности, рязко
контрастиращи с тяхното всекидневие. Съществува голяма пропаст между
почувстван стремеж към природа и битие на градски жител. Душата търси как
да запълни празнината и това става посредством далечни туристически
ваканции и носещи атмосфера и имидж предмети. Така се формира – тук
проговаря икономистът – много голям пазар и приходен извор: днес
глобалният пазар на екоиндустрията е над 600 милиарда евро. Защото
източникът на “неоархаичния” маркетинг са инстинктивни механизми: полето
за манипулации с цените на тези безценни, а и осигурявани с относително
малки производствени разходи продукти, вече формира собствена индустрия.

Същото може да се каже за пазара на екологична благотворителност,
който на сравнително ниска цена зарежда с чувство на съпричастност към
“романтичното диво” всекидневната противоположност. Но така нареченият
призив, долавян от сетивата на информационното общество, няма потенциала
за устойчиво канализиране на напреженията между природа и икономика.
Съвременникът се отличава с вкус към множествени идентичности: днес
почивка на село, през следващата година в луксозен курорт. Няма конфликт
между двете: многото идентичности карат съвременния човек да се чувства
живеещ, независим от рамките на един единствен интерес, бил той и
благородният призив за опазване на околната среда. Крайната сметка е, че
економическият приход се “изяжда” от едно много вероятно последващо
действие с негативен екологичен резултат.

Изглежда неоархаичният призив към днешното след-масово общество се
възприема по специфичен начин в обществената възрастова, образователна и
класова (политическа икономическа) структура. Известно е, че младите хора
се поддават много по-лесно и цялостно на него. Не остава встрани и
технократът, специализиран продукт на западната цивилизация.
Компенсация е думата от Фройдовия речник, която ще ни помогне да си
обясним концепцията на Морен какви са причините за подновения интерес на
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модните граждани към природата. Неоархаичният призив включва бунт срещу
несвойствените за живото същество порядки на индустриалната цивилизация;
първоначално бунтът се изразява във враждебни действия (митинги и
демонстрации, саботажи, пламенни призиви); после, с нарастването на
индивидуалното богатство – чрез заместители, или отдушници на
инстинктивния архаичен зов: четирите обособени от Морен категории, които
изредих по-горе.

Жак Атали и Марк Гийом са сред първите изследователи, заявили острата
необходимост от реформиране на икономическата наука и практика в посока
природопазене. В Антиикономика те прилагат много интересен подход, с
който търсят митологическо обяснение на икономиката. Най-общо казано,
митът (в икономиката) използва в системата на конвенционален код знаци за
означаване на нещо, различаващо се от означаемото в прекия му смисъл, но
свързано по косвен (преносен) начин със знака. Опростено, митът говори в
преносен смисъл, като използва различни знаци за означаване на едно и също
скрито нещо, както и един и същ знак за едновременно означаване на няколко
същности (в този случай знакът придобива самостоятелен живот):
следователно митът винаги има множествено значение. Продуктът, носещ знак
за екологичност, играе фигуративна роля в индивидуалния и обществен мит за
съпричастност към проблемите на опазването на околната среда. Отделните
митове са част от митологична система, като един митичен мотив може да
фигурира безконфликтно в няколко различни митологични системи, докато
рамките на тези системи, както и поведението на ползващите ги, може да бъде
враждебно.

Митология се ползва както от продаващите (икономистите-практици),
така и от учените-икономисти. Купувачите или гласоподавателите отдават
предпочитанията си за определена митологична система. Под митология в
практическото поле на икономиката трябва да разбираме способността на
продукта да означава повече от полезността си на ползване или размяна, в
едно ритуализирано общество. Маркетингът ползва и се позовава на
архетипова символика: той е комплекс от частични решения, които
осигуряват алиби и субективизират обективните процеси и явления. Научната
икономика ползва митологични схеми за обяснение на процесите: така са
изградени митовете икономически растеж, икономически обосновано
политическо решение, надеждност на иконометрическите опити (сякаш
“някъде в центъра” съществува екип от вездесъщи специалисти-икономисти,
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които са поставили на универсална  математическа и философска основа
реалистичните си планове за икономическо развитие на конкретната
политическа система).

Алиби на научно-ориентираната икономика осигурява преодоляването на
привидни противоречия – очевидно неадекватни на реалността теоретични
крайности. Така отново и отново биват “опровергавани” теории на учени като
Малтус, Маркс, Дарвин, също и авторитетът на Библията, като критиците се
позовават на тяхната митическа крайност.  Това е важно да се разбере, тъй
като по този начин (доста елементарно) се възпроизвежда митът за
просветената наука, преодоляла крайностите разумна и позитивна теория,
дори съдържаща радикален и полемичен мотив – докато неразрешените
проблеми, прикривани от мита като с параван, продължават да битуват като
“непозволени” за ново актуализиране главоблъсканици. И ето – митът служи
на методологията.

Кризата изостри оръжията на критиката към мейнстрийма на модерната
политическа икономия, доминирана през последните десетилетия от
монетарната количествена школа. Радикално ориентираната наука плаши
икономическите философи поради незнайните потоци, по които ще потече
богатството след реформиране на производствено-разпределителния
процес – належаща за катастрофиращото общество тема. По тази причина има
голяма вероятност относително новата доктрина за Устойчиво развитие да
увеличи своята популярност, поне като инструмент за обяснение на
политически решения. Тезата за устойчиво развитие изглажда радикализма,
борави с косвен натиск и възпроизвежда мита за мъдрия и деликатен контрол и
надзор. Така ли е наистина? Не вярвам някой, запознат с принципите на
политиката, да вярва в съвета от белокоси мъдри политици, ръководещи
страната по пътя на устойчиво природно-икономическо развитие.

Снобизмът в потреблението е приоритет на богатите. Тези “богати”
всъщност не са най-богатите, естествен елит и родова аристокрация, а онези
хора, които търсят знаци, за да обозначат успялото си, отделилото се от масата
положение: тези хора, които Иван Хаджийски нарече парвенюта. Първите
екопродукти, появили се на пазара в Западния свят още през 50-те и 60-те
години на XX век167, притежават следните характеристики: те са по-скъпи, по-
редки, сочат връзка с кауза, поддържана от очевидно интелигентни хора:
следователно са отлично средство за самоидентификация с прогресивна група:
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за тези малцина, които могат да си ги позволят. Това всъщност предопределя
първоначалния успех на екомаркетинга. Но както Кристиан Белц емпирично
доказва168, през деветдесетте години вече се наблюдава иновативна рецесия в
екомаркетинговото поле – въпреки, а може би тъкмо поради навлизането на
повече производители и потребители на екологичния пазар. Ако екологичното
движение не бе спечелило силна политическа подкрепа, екопродуктите сега
щяха да бъдат вече минало.

“Да спасим света с пазарска кошница”, какъвто е девизът на
консюмеризма, е вариант по-добър от нищо, но само от нищо по-добър.
Концепцията за екологичен продукт, чрез който маркетингът отговаря на
екологичния проблем с мутацията си екомаркетинг, може да се подложи на
сериозна критика:

 Продуктът, представян в търговската точка като екологичен или
биопродукт, ползва “антиекологични” производствени фактори, особено евтин
труд. Транспортът на екологични продукти много рядко бива контролиран и
най-често е разхищение на енергия. „Биологични” ли са произведените в Нова
Зеландия зеленчуци, пристигащи пресни на норвежкия пазар?

 Маркетирането на продукта е продължителен процес; продуктът се
характеризира с жизнен цикъл. Екологични решения трябва да доминират на
всеки етап от жизнения цикъл на продукта – от проектирането през
дистрибуцията до изхвърлянето и рециклирането на продукта. Това предявява
много големи претенции, които рядко се покриват изцяло.

 Освен екологични, в разпространителската мрежа в много по-големи
проценти се предлагат и други продукти. Екологичният продукт, измислен от
маркетинга, заради същия този маркетинг трябва да се конкурира с другите
типове продукти.

Вероятно затова германският маркетолог Бьотгер169 заявява, че
дефиницията “екологичен продукт е безвреден за околната среда продукт” не е
адекватна – всеки продукт в някаква степен вреди на естествената среда. По-
точно, в природата цари енергетично равновесие, а човешките продукти
излизат от конверсията на екосистемата и отнетата от природата енергия
никога не се връща там (Гумильов, цит., стр. 302). Този факт, както и горните
критики, ни дават основания да заключим, че в корените на маркетинга на
екопродукти стои снобизмът, а в по-драматични ситуации – извинение пред
гузната съвест на едно общество, изградено върху консуматорски ценности.
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Но видимата опасност за съдбата на планетата остава: екологичният
снобизъм на продукта, купен от магазина, не е в състояние да отговори на
множество несъзнателни проекции на личността към природата и така
възниква феноменът екошаманизъм.

Разглеждайки екологичния снобизъм неслучайно се възползвах предимно
от разсъждения на френски автори. Особеностите на модерното парижко
общество от края на XVIII век дават отлична мишена за подигравките на
„наивния дивак” на Волтер. В края на XX век Жан Бодрияр – изглежда без да
се шегува – изтъкна, че за да бъде нещо ценено, то трябва да бъде
унищожавано. Само на фона на масовите екологични поражения ще изпъкнат
прелестите на елитарния природен остров. Така че в природозащитната
тематика снобите вероятно представляват истински вирус. На някои места
имах предвид нещо не чак толкова драстично: хората, демонстриращи „еко
модата”, което в крайна сметка не е чак толкова лошо. Дрехите от екологични
материи са не само скъпи, а и полезни за тялото. По тях познавачите веднага
ще разберат за собственика, че е достатъчно състоятелен, второ – че познава
марки за ценители, и трето, евентуално, че е съпричастен към екологичната
идея. Радикална, млада, информирана. Но при разговор с такива хора не е
невероятно да установиш, че всъщност са голи.

ЕКОШАМАНИЗЪМ – СЪВРЕМЕННИ ПРОЕКЦИИ И МЕГАЛИТНА

КУЛТУРА

Въпросът за екологичния шаманизъм бе засегнат отчасти при анализа на
харизмата. Сега ще проследим няколко мисловни линии, без да се ангажираме
с дефиниция на израза “екошаман”. Използвам го като аналогия на
екологичната функция на шаманите в архаичните племена спрямо нуждите на
съвременния свят и движението за опазване на околната среда. Едновременно
с това екошаманът предлага визия за бъдеще, в което единството между
природа и хора ще бъде възстановено като реално духовно изживяване. За
илюстрация на това мистическо единство използвам митологическия – защо не
шамански – комплекс на мегалитната култура в България, който не е решен
еднозначно въпреки множеството изследвания.

Трудно си пречупвам езика, като прикачам към шаманизма съвременната
дума „екологичен”, но изглежда той е тъкмо такъв. Шаманът е важен за
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екологическия просперитет на племето, защото той избира мястото и определя
вида на поселището – и така качеството на живота. Но шаманизмът е даже
повече от екологически – той е ойкуменически. Шаманът притежава дарбата
да вижда света в неговата цялост. В този свят шаманът има междинно място,
роля на посредник. Той не получава специалните си дарби (освен черният
шаман при бурятите или злият магьосник в паневропейския митологичен
комплекс), за да се забавлява с мощта си произволно, а за да изпълнява
конкретна функция в обществото: на лечител, визионер, водач: посредник.

Ето ярки примери за шамански функции на Балканите, изпълнявани от
хора, които разбира се не носят това сибирско “звание” с неясна етимология.
Според словенски и хърватски легенди душите на селските магьосници
напускат тялото по време на транс, за да се борят против вещици и магьосници
за добра реколта и плодовитост сред добитъка (Габор Кланичай, Шамански
елементи в средноевропейското магьосничество). В митологичния комплекс
на българите срещаме същото: ламята, халата, е буреносен облак носещ
градушка; селският „шаман” излиза от тялото си и в образа на змей се бие във
въздуха с нея, за да запази посевите (Димитър Маринов, Народна вяра).

Не по-малко впечатляващ е българският ритуал заораване при основаване
на ново село, с който се цели злите сили и болестите да бъдат възпрени. В
потайна доба млади мъже близнаци (близнаците са белег на нещо необичайно,
свръх-природно) се събличат голи и водят два вола, също близнаци, които
теглят изковано нощем в дълбока тайна рало (Маринов, Религиозни народни
обичаи). Тук между впрочем проличава и магическата роля на ковача.
Железният палежник, теглен от бик, среща земята: от съчетанието на мъжко и
женско се ражда плодородието на новото поселище. Заораването на селото
сключва кръг срещу хаоса. Проникването на ралото в земята оправдава
претенциите на местните хора над земята. Предците са (в) земята.

Наред с тези магьоснически комплекси, които се стремят да изградят
културната екология на традиционния човек, интерес предизвиква
археологическата психология на позицията на шамана в традиционните
общества и функционалното й съответствие с хора с подобни трансцендентни
обществени роли в модерния свят. Смятам, че си заслужава да спекулираме в
тази насока. Тогава, как най-лесно да си представим “еволюцията на
трансцендентното”? Свръхестественото, в разностранните му форми, е усетено
от природния човек много рано. Страх започва да управлява хората в лова и
родовия им живот още щом интуитивно доловят проявленията на Висшето. Но
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други индивиди с различна мисловна нагласа, вероятно водени от
любопитство и игра, заключават, че щом съществува Друго, което може да ги
разбере, то е необходимо да му се засвидетелства специално отношение.

Така има хора, които се приближават до горящия храст да видят, и чуват.
Достигнали до лично просветление, те имат най-влиятелното – вярата, с вяра и
усилия те променят реда в обществото, в което живеят. Тези единици се
подчиняват на космическо: в смисъл хармонично, точно, исторически
справедливо време. Ако неколцина като Мойсей, свети Кирил Философ,
Мартин Лутер, Лев Толстой са видели плода на получената свише харизма във
вярата, то в останалите хиляди случаи на богоусещане “учението”, или дарбата
да вярваш, се предава от учител на ученик.

Специалистът по шаманизма, румънецът Мирча Елиаде разграничава
няколко начина за достигане до шаманско положение. Първото, най-ценно, е
плод на лично призвание, което на определен етап от живота се долавя и води
към посветителската фаза. Посветителска фаза, или инициация, има в съдбата
на всеки един “шаман” – някой наричат това “плащане на цена”, по-скоро това
е доказателство – гаранция, че желанието да се посветиш на призвание, което
те поставя в маргинално за обществото положение, е истинско. Трайните
психически следи, които посветителският процес оставя, са условие за
дългогодишна практика, но и за самото получаване на специалните умения в
контакт с трансцендентното.

След това шаман се става по наследство; трето с посочване свише – т.е.
раждане в риза, удар от мълния, внезапно просветление без волева намеса
(както зен монасите казват, в миналото хора са се просветлявали с удар на
кожена топка по главата или при обличане на расо на монах, същото се е
случило и на апостол Павел). И накрая, най-трудното, но все пак възможно,
както заявихме – „шаман” се става при непоколебимо сърдечно желание, дори
без специални усещания или посочвания на духовните сили.

Текстът на Новия Завет е потвърждение за това как благословени думи на
мир могат да породят войни. Причината е в човешкото неверие. Казахме, че
шаманът живее според духовен модел на света; този модел не се разкрива пред
сетивата на материята. Архаичните форми познават седемте, деветте или
дванадесетте небеса, до които шаманът се изкачва – това е архетип на
степените на посвещението, който е възпроизведен и в мегалитните скални
светилища. Шаманът е част от световния ред и действа в световен ред. Той се
изкачва до Небесата по дърво или стълба, която е в центъра на света. Знаем, че



Психология и екологична криза 163

почти всяка култура има претенции да е, или поне определено място на
нейната територия да бъде, пъп на света, център на света (виж Елиаде, Митът
за вечното завръщане). Шаманът вижда установения ред и му се подчинява, а
дръзне ли да му се противопостави, трябва като Прометей да понесе
наказанието, че е разпалил огъня.

Съвременните проблеми сочат, че модерният шаман трябва не просто да
се подчинява на световния ред, а и да го променя. Вече става дума за напълно
различни източници на сила и морални основания. Ако преди магическа
функция е да се вземе късмета, сполуката от съседното село или племе и да се
пренесе в своята община, сега за да се спаси природата на земята няма откъде
да се вземе, освен от себе си, или от потъналите в охолно самодоволно
спокойствие.

В еволюцията на човешката психика сякаш няма много неща, които
обещават економика. Изтъкнах, че не си заслужава да се романтизира
свободния див живот на първите хора, поне в умерената климатична област.
Търсейки по-голяма сигурност, човекът умишлено излиза от състоянието на
мистично единство и започва да разделя, за да разбере света. Без съмнение
така прави дори източният тип човек – в противен случай Буда нямаше да
заяви в Праджня-парамита сутра, че човешкото невежество разделя “това е
това, а онова е онова”. Животните са животни полезни или животни вредни
(опасни), както и животни ненужни. Идеята, че животните са животни сами по
себе си, трудно се закрепва в себенасоченото съществуване.

Отделянето на “ние” от “всички” поражда “другите”; после “аз” се отделя
от “ние”. Изглежда това се е случило в самото начало на човешкия вид,  тъй
като днес се оказва много сложно да се прекрачат оградите в склонността за
сътрудничество. Тъкмо противопоставянето на другите дава основание за
формирането на кланове, племена и народи. Някои от “другите” са по-
приемливи. Така древният грък в североизточна посока е познавал траките,
чиито „варварски” обичаи в много случаи е възприемал и за себе си. Обаче
след Тракия и Скития идва пустошта, в която нищо не вирее, защото има
хищни оси. От изток е надвиснала мрачната Персия, на юг царува Египет,
където е входът за царството на мъртвите, келтите са зад Херкулесовите
стълбове, а още по на запад е Атлантида ... Всъщност търговците са тези,
които са осигурявали най-обилен материал на митовете за далечни страни.

Елини срещу безчет варвари: културното чудо на Елада се е поставяло в
мисловен параван и изглежда само в подобен „парник” е могло да се развие
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човеколюбивото класическо елинско изкуство. Но макар високата култура да е
„цветето на земята”, отдавна знаем, че екологията на Средиземноморието,
люлката на западната култура по израза на Талкът Парсънс, драматично
деградира вследствие на човешката икономика, направила възможен (за
малцина) непроизводителния художествен и мисловен труд.

Просветените наследници на елините – европейците, вече би трябвало да
са се досетили, че „варваринът”, живеещ добре в дивата природа, е по-щастлив
от цивилизования човек, живеещ лошо в механичната култура, особено от
мизерстващия в града бедняк – въпреки че не разрежда виното си с вода и не
си мие косата с шампоан. Щом е нужно, ще бъда и по-конкретен: досега никой
е можал да ме убеди, че човекът, живеещ в природата според традициите си, е
беден.

И все пак природният човек няма голям избор. Трудно е да се скриеш от
глобалната цивилизационна форма. Дори да избягаш в ледената пустиня,
тоталната цивилизация ще те последва. Тази култура, която изникна от
западния свят и израсна около пазара и производствените мощности, вече или
все още няма противодействие. Няма и исторически аналог, от който да
предположим какво бъдеще ни чака: ситуацията, в която общественото битие
се определя на първо място от идеите за печалба, е характерна едва след XIX
век.

Толкова много медии вече говорят за екология. Но какво е Словото?
Началото, съдбата, целта – за нас, които вярваме в Него. Милиарди хора,
живеещи в ориентирани към печалба социални структури, имат други цели.
Как може да бъде иначе – те нито имат сила, нито виждат нужда да се борят с
ценностите на обществото, от което са част. И за какво да се борят?
Продължава да не е ясно какво и как да направим и къде искаме да отидем.
Към частиците в атома е насочено вниманието на днешната наука, а не се и
замисляме за ефективността на обществото. Има ли път да го направим по-
мъдро, приемливо за мнозинството днешни и бъдещи хора, справедливо? Да,
сложни сме – вече не знаем дали въобще има такова нещо, наричащо се
“справедливост”.

Справедливост е ключова дума. След като достигнахме до нея, според
мен имаме няколко варианта:

 да се доверим на саморегулацията, както досега, и да очакваме по-
добро бъдеще, без да се месим в нищо;
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 да се настроим за екологичен Апокалипсис: от екологичната криза
човечеството няма изход. Да намерим успокоение в идеята за цикличността,
тоест след неизбежния регрес на човечеството може би ще се осъществи нова
цивилизационна вълна;

 да се доверим на безкрайния прогрес по волята на човешкия гений и да
възложим грижата за природата на технократите и на пазара, като отделяме
пари за „екологични цели”;

 осъществявайки политически натиск да се опитаме да изградим
тотална система на държавната власт, която жестоко да санкционира
екологичните нарушители сред бизнеса и населението (този сценарий повдига
въпроси относно сблъсъка между различни национални екологични интереси и
вещае световно правителство);

 да вложим големи усилия във възпитание: да се опитаме да посеем
екологично съзнание в децата и да се надяваме, че когато те започнат да
изместват старото покварено от сребролюбие поколение, няма да е твърде
късно за човечеството.

 Да променим своето поведение и да повлияем на близкото си
обкръжение. След като постигнем достатъчна подкрепа, заедно да атакуваме
старите самовъзпроизвеждащи се социални структури.

Трябва да стане ясно, че призив за връщане назад (към природата) за един
пробуден мозък не може да има. Не можем да се върнем с нищо там, откъдето
сме започнали, без да изпитаме загуби и разочарования. Пътят може да е само
напред, но той трябва да ни доведе до осъзнаване на надикономическото
достойнство на човека. Тогава ще можем да погледнем и на природните
ресурси като на живата планета Земя.

Клод Леви – Строс през 1985 г. написа Ревнивата грънчарка. Може би е
време някой да напише и “Ревнивия учен”? Според доста икономисти
използването на думата екология трябва да се избягва в случаите, когато
дискусията е не за теоретична биология, а за навиците на човешките общества
и за бъдещето на икономиката в деградиралата природна среда. Но това
научно рвение далеч не е най-лошото. Организации на активисти се стремят да
монополизират темата за опазването на природата – тя дава достъп до
финансови фондове, до лостовете на политическата власт, тя дава влиянието
на „екошамана” върху смутените маси. През последните поне десет години
самите натоварени с „екологията” държавни служители в България дават
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знакови примери за екологична недобросъвестност. Задачата на хората,
истински ангажирани с опазването на природата, става действително трудна.

Охранено – самодоволните могат да продължат да бъдат самодоволни,
както и охранени ако бъдещето им го позволи, но ние нямаме право да
гледаме на тях като “нормалната съставна част” на обществото. Нормално за
човека е това поведение, което е разумно. Разумно е не себеобогатяването до
възможния максимум, а хармоничното дългоденствие. За човека нормално е да
ограничи стопанската си дейност, след като вижда, че основите на
съществуването му са разклатени. Ограничаване не означава спиране на
прогреса, на развитието. Напротив, но прогресът е устойчив не под формата на
количествено натрупване, а когато е структурен, интровертен. Сега
произвежданите храни могат да нахранят всички гладуващи по света (един
милиард души) и пак да остане излишък. И да произведем повече, ние пак
няма да нахраним бедните – това можем да направим само когато пренасочим
потоците на богатството и към тях.

Тук шаман се използва като родова категория, приложима и в модерното
общество. Тя обозначава най-общо медиалното, посредническо отношение на
някои индивиди между силите и общността. Но съществуват редица фалшиви
шамански комплекси, основани на дълбоко лично невежество или по-скоро на
извличане на изгода от адептите. Съответно разбирам екологичен шаманизъм в
следните плоскости: А) в примитивните племена ролята на шамана спомага за
оцеляване или налагане в екологичната конкуренция; Б) в съвременното
общество това е активният, осъзнат и адекватен  природозащитник.
Имагинерната или фалшива функция на съвременните екошамани има
следните обяснения: А) социологически корени: желание за господство; Б)
психологически корени: религиозна истерия; мания за величие; В)
икономическа функция: паразитизъм.

Нито едно индивидуално съзнание, ограничило се до рационалните
средства за осмисляне, не може да постигне в пълнота екологичната идея. Това
се отнася  също и за идеята за живата Земя, която под някаква форма
притежава интелект и може да взема решения (селектира реакции). Защо
Смохолла, индиански пророк, отказва да обработва земята? “Грях е да се
наранява или да се реже, да се разкъсва или драска нашата обща майка със
земеделски работи. Карате ме да ора земята? Но как да взема нож и да го забия
в гръдта на майка ми?170” За индианците предизвиканата от стопански
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интереси промяна означава да се измени на първичното съвършенство,
последиците от това вещаят нещастия за хората. Този, който иска да разбере
взаимните връзки в тяхната пълнота и едновременно, трябва да е достигнал
екстаз или професионално да живее в този свят на първично съвършенство и
одухотворени сили на земята (виж във Фауст).

Хипи и културната революция на Америка бе екошаманизъм. Същото
можем да кажем и за акциите на Greenpeace през 1980-те. Модерното
движение за природопазене се популяризира благодарение изпълненията на
харизматични музиканти като Джони Мичъл, Боб Дилън, Питър Гейбриъл, U2.
Музикантите предадоха към стотици хиляди хора посланията на
природозащитниците; те демонстрираха, че борбата за справедливост в
политическата система и загрижеността за бедността и болестите сред хората
са нормални обществени емоции. Може да се каже, че науката изостана от
нуждите на живота, докато се стремеше да формулира проблем и да наложи
една най-вярна (и безконфликтна) методология.

А на политиката не достигнаха подходящи личности, които да въплътят
екологичното лидерство. Чак когато обществената реакция за природопазене
стана толкова силна, че съществуването й повече не можеше да се
пренебрегва, изневиделица стари политически технократи по нареждане на
партийните мениджъри поеха “екологичните” функции.

Социологията на знанието лесно може да изтълкува пасивността на
науката: професионално компетентни по проблема за общественото
възприемане на природопазенето би трябвало да са икономистите,
социолозите и биолозите. Те обаче се пазят от статута на активисти, за да
могат да останат учени: емоциите и употребата на думата “трябва” опасно ги
отдалечават от научната форма, приета в настоящия етап от научната общност.
Разминаване между утвърдена наука и обществени потребности се случва
постоянно, но в по-добрия случай науката има изпреварващо положение.
Науката предлага визията, която за известно време определя съзнанието на
социално адекватните хора. После идеята се  реализира в работни позиции и от
един момент нататък професионалистите се чудят дали въобще си струва да се
намесват в удивителния ред, който е дошъл „от само себе си”.

С основателен интерес бихме потънали в символите на шаманската
вселена в племенните култури, но економиката иска да отиде по-далеч. През
каменно-медната и бронзовата епоха шаманът (най-общо, магьосникът) става
жрец, после цар. В Библията е записано как Богът се вслушва в желанието на
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евреите да създадат своя държава и царство и им помага, макар че го прави с
явно неодобрение. Древните царе са призвани да служат като посредници
между народа и света на боговете, такъв е и библейският цар Мелхиседек.
Посредникът принася в жертва живот, добро, за да засвидетелства почит към
божеството. По този начин той се стреми да измоли промяна или да запази
хода на събитията.

Антрополозите описват мъжа, положен в прочутия гроб 43 на Варненския
некропол, като 40 или 50 годишен, “силен не от физическа работа”, по-едър от
съвременниците си. Той е погребан със златен жезъл в ръка – тази вълшебна
пръчица, която от лабриса до тоягата на Толкиновия Митрандир обозначава
магическа сила. Затова подкрепям онези, които виждат в скелета останки от
цар и жрец, а не просто богат военен вожд. Цар, жрец – и вероятно
мореплавател и търговец. Както разбрахме, богатството на ВХН идва от
залежите на мед по южните склонове на Балкана, но пищността на културата –
от търговските връзки на Варненския залив със Средиземно море и Източна
Европа. Тук се потвърждава онази част от теорията на Карл Полани, която
обяснява древната търговия с героичния, ловно-приключенски аспект на
човешкия характер, за сметка на „вродения стремеж към печалба”.

Повече за посредническото положение на жреците и царете можем да
научим от Стария завет. В ранното еврейско общество задълженията на
потомците на Аарон включват не само осъществяване на контакт с Бога и
омилостивяването му, но и социални функции: те решават спорове и издават
присъди. За посредничеството в Петокнижието е използван символът на
издигната между небето и земята змия, която спасява от смърт тези, които я
погледнат.

Жертвата е основен елемент в религиозната доктрина на евреите.
Частичната подмяна на физическата жертва с музика (която се „принася” в
храма от левитите) става повратен етап в старозаветното общество. Именно
Давид, вторият еврейски цар, институционализира музикалната функция на
левитите, наричайки я “жертва на хваление”. Всъщност химните са централни
и при зороастризма, при монотеистичната реформа на бунтовния фараон
Ехнатон в Египет, в орфизма на Тракия. Жреци осъществяват контакт с
“човеконамерено” божествено същество, като обединяват музика с
преклонение; мотиви на хора в поза на адорация (вдигнати нагоре ръце към
нещо невидимо) се срещат още от новокаменната епоха в обрисувания
многоъгълник на Стария свят. Музиката се използва като посредник,
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проводник, начин да се изяви Божието слово. Виждаме как пророк Елисей,
преди да покаже пътя за война, вика “свирач” и така Божият Дух слиза на него.
В Книгите на царете е обяснено, че изработените от цар Давид инструменти от
ситимово дърво имат голяма предметна и знакова ценност, сходна със
свещените съдове на Божия дом.

Няколко столетия преди тези документирани в Библията процеси е
създадено съкровището, открито в началото на XX век край село Вълчитрън в
Северозападна България. Макар че можем само да гадаем, част от предметите
в тази находка, идваща от късната бронзова епоха  (XVI – XII в.пр.Хр.)
вероятно са с музикално предназначение. От тринадесетте масивни златни
съда, седем са геометрично декорирани дискове – може би цимбали?
Съкровището включва и уникален за света триделен съд за смесване на
течности. Въз основа на този скъпоценен комплект можем да заключим за
организиране на свещени ритуали с ведически характер по вече тракийските
земи в центъра на Югоизточна Европа. В потвърждение, смесването на
напитката на безсмъртието, сома, в Ригведа се придружава с химни към
силите. Ние за съжаление не можем да разберем контекста на закопаването на
Вълчитрънското съкровище, тъй като изправяйки се пред тези 12.5 кг. злато,
заровени на 30 см. под повърхността на земята, наемните работници на нивата
се нахвърлят с боричкане върху предметите и заедно с това повреждат някои
от тях.

Защо тези скъпоценни свещени премети са закопани “в средата на
нищото”? Археологическите проучвания не са установили следи от селища в
близост до днешния Вълчитрън. Рационалистичното обяснение говори за
скриване на предметите, заровени на място, което носи специален белег (напр.
под голямо дърво и т.н.). Този, който ги е скрил там, евентуално при бягство,
загива в битка и споменът за съкровището изчезва. Иван Маразов предлага
различна хипотеза: съкровищата целенасочено се закопават в пръстта, за да
оправдаят претенциите към владеенето на земята; живеещите на тази земя, в
която са заровени свещените съкровища, са вече автохтонни, коренни
жители.

В древността са вярвали в душата на земята. Вярата е свързана с
конкретното място. Мястото на редица светилища е посочено от
свръхестествени прояви: паднал метеорит, чудодейно избавление, обитаване
от  свещени животни. Старозаветният Яхве изрично посочва на израилтяните,
че сам ще избере къде да „настани името Си сред племената”. Познавайки
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религиозното престараване на евреите, Богът им заповядва ако все пак не
могат да се стърпят и издигнат олтар на някое високо място, олтарът да е от
недялан камък: да не се вдига желязо срещу камък. Има също така забрана
свещеникът да се изкачва по стълбища, когато възлиза на този олтар.

Поклонението в доминирана от природата среда е друг тип ритуалност от
храмовата. Докато в шатрата за срещане и в Божия храм всяко нещо има точно
място и службата на свещениците е неизменно циклична в годините – и ако
годините са добри в такива економически традиции като освобождаване на
робите и връщане на имотите на всеки 50 години (седем седмици плюс една), -
светилник, присъствени хлябове и завет, то в природната среда цикличността
се е долавяла от промяната: в звездното небе, във височината на слънцето, в
поведението на животните и растенията.

В местата, където природата се разпознава като свещен контекст, от
заселването на земите със съзнаващи хора се осъществяват посветителски
практики. Такъв пример при нас ще срещнем в местността Сборяново край
село Свещари в Североизточна България. Самите топоними говорят за
поклонничество и то е с най-стари корени – в тази местност се застъпват поне
пет символни комплекса.

В наши дни най-високо се издига тюрбето Демир баба теке: седмоъгълна
кула – средновековен мавзолей на алевийски светец (от последователите на
Али, братовчеда на Мохамед: мюсюлмани еретици). В кулата е вградена скала
с изсечена стълба от тракийската епоха; впрочем се предполага, че столицата
на траките гети Хелис се е намирала наблизо. Ритуалната стълба на
тракийския орфизъм (или по-стара мегалитна култура?) става част от много
по-нов ритуален монотеистичен култ, който също вярва в личната връзка с
Бога с помощта на музика и танци. На един от специално положените върху
лицето на сградата камъни може да се види не друго, а Соломоновия храм в
града на универсалния пророк Давид. Но съвсем други линии чертаят
помещенията на прочутата мистериална гробница с десетте кариатиди в една
от могилите в непосредствена близост. Стотиците могили в Сборяново
възпроизвеждат картата на звездното небе отпреди 2500 години.

Текето продължават да почитат вярващи и търсещи изцеление хора.
Пътят към това свято място е осеян с парцалчета от дрехите, оставяни със
същия мотив, с който вярващите са простирали кърпи, та да падне върху тях
сянката на апостол Павел. Култът към легендарния светец е компенсирана
нужда от посредник. Като цяло в България мюсюлманите са най-активни в
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посещаването на подобни места, където те празнуват общата трапеза на
курбана. Вероятно в това известна роля играе и монополизацията на “добрите
места на вярата”, която се е осъществила през петте века робство на България.

Този характерен пример за “топос на вярата” (по израза на Александър
Фол) далеч не е единствен по нашите земи. Фактите показват, че местата на
вярата се формират най-често в скална среда, изтъква Фол. Мегалити (“големи
камъни”) се наричат скалните монументални съоръжения с погребално или
култово – олтарно предназначение; в повечето случаи граница между двете не
може да се прокара.

В един от най-впечатляващите мегалитни комплекси на територията на
България, древната обсерватория край с. Татул, се е осъществявал соларен
култ. Скалата е изсечена така, че слънчевият лъч огрява в един определен ден
на годината каменен саркофаг – полусфера, която представлява утробата на
Материята – Земя – Майка, зачеваща от Слънцето. Както твърди професор
Фол, с акта на мистериалното зачеване се е раждал покланящият се цар и
всъщност всичко на земята. Започвал е нов цикъл, в който смъртта означава
промяна на формата, даваща сила за новото раждане. Ритуалът е
интерпретиран от Фол, Политика и култура на древна Тракия (1990), както и
на редица други места. Много важно е да знаем, че скалните ритуали са
мистерии – в тях взимат участие ограничен кръг хора от царската династия,
която изпълнява жреческата функция.

Мегалитният комплекс на този скален връх е изграден като път, вървящ
нагоре. Оставил дарове и одежди в подножието, адептът е обливан с
очистителна течност в огромния питос (вкопана в пръстта глинена делва с
четириъгълен каменен изход нагоре, вход отстрани и с възможност да вмести
прав човек), след това преминавайки покрай жертвеник се е изкачвал стъпало
след стъпало, на всяко от които (евентуално ръководен от жрец) е рецитирал
съответния химн или казвал определена магическа формула. Върховното
изживяване в уникалния за световната архитектура паметник е идвало в деня
на равноденствието, затова с основание се предполага, че в повлияната от
Минойската култура Тракия Равноденствието е началото и края на годината от
шест месеца. Тогава слънчевият лъч през специално издълбан улей достига
“утробата” на светилището, което предполага сложни и продължителни
наблюдения и още по-прецизно строителство. Трудно е да не се направи
паралел между тракийските соларни комплекси и сходни мегалити в
Северозападна Европа като Нюгранж, датиран в 3200 год.пр.н.е. Старата
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хипотеза за морското разпространение на мегалитната култура не може да
бъде оставена без внимание – тогава откъде са тръгнали морските народи?

По-различен тип имат мегалитните комплекси край местността Глухите
камъни над Любимец в Източните Родопи и Палеокастро в северен Сакар до
Тополовград. Там изсечените в скалата знаци на поклонение не са насочени
към личност, както в случая с гробниците на Татул и подмогилните храмове по
южните склонове на Стара планина – те са насочени към природата. Но дори в
елипсовидната, ориентирана към жреца обредна среда в светилището на Татул,
високата местност доминира над околния долинен и равнинен пейзаж.
Покланящият се извършва своя ритуал в хармония с космическите сили под
открито небе.

На Палеокастро срещаме грандиозен модел на “световните небеса”.
Изсечените слънца и луни в триъгълни по форма скали са увенчани от канара-
светилище, в чиято скришна част е издълбан олтар на богинята-майка,
Дарителката на Живота. Вероятно в тези обекти не са използвани железни
сечива и това ще накара икономиста да помисли, че трудът по формирането им
е бил огромен; съответно мегалитът предполага обществена организация. Но
не е задължително обществото на каменоделците да бъде ориентирано към
подчинение с военни средства. Възможно е икономиката на труда да се гради
на религиозна база, например доброволен труд или строителна повинност на
младежите по примера на съвременната казарма.

От професор Фол знаем за двоичността на тракийския модел на света:
траките са намерили място в себе си за съвместното съществуване на
принципите слънчев – подземен, нусически – екстатичен, на силите Дионис и
Аполон, на орфически космизъм и политеизъм. Заедно с великолепните
космически образи на Орфей са живели нрави, които биха стреснали не само
елина. Изглежда на обредните места са ставали ужасни неща, включително
човешки жертви. Те са пусти: както пише библейският пророк, “само вик на
сови ще се чува по високите ти места”. Виновно е лековерието на човека,
епоха след епоха, да взема формата на нещо велико и да я деградира, като не
вижда нетрайния й характер спрямо Онова, Което тази форма има да
обозначи. Нека не забравяме за омразата на Библията към жертвите на
“високите места” – както и за многото съвременни форми, които
идолопоклонството приема.

Космическите образи, които са възхвалявани в орфическите мистерии,
няма къде да са отишли, те съществуват.  Но ние знаем много малко за тях.
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Нещо много сериозно и дълбоко, форма на човешко поклонение към всемира,
е било изгубено. Всемирът е небе, и земя. Към небето респект винаги е имало,
небето дава, когато пожелае. А респектът към земята изглежда отмрял като
религиозна и митологична форма – земята дава, когато героят е достатъчно
агресивен, за да си вземе сам. Вижте полинезийския мит за героя Мауи, който
остава жив след много опасни приключения, но решава да тръгне да търси
безсмъртието, а то се намира вътре в тялото на великанката  (несъмнен
архетип на Terra Mater, на Природата). Хората днес не са безсмъртни, защото
излизайки от устата й, Мауи е прегризан на две.

Въз основа развитието на економическия процес ще предположа, че
регионите, заселвани от племена и етноси, се формират около обекти на
поклонението. За да стане едно място място на вярата, е необходимо самата
природа да изяви специалния му характер и да обяснява защо да се отправят
молитви и поклонение тъкмо тук, а не на някое друго място. Тоест в известен
смисъл самата природа създава светилището. В равнините, където
подходящите за поклонение места са по-малко на брой, териториите
управлявани от една царско-жреческа единица са били по-обширни.
Разбира се, по-късната диференциация на царе във властово съсловие и жреци
във формални вероизповедания усложнява нещата и значението на местата на
вярата намалява. Но те остават, така или иначе, притегателен център на
заселване на населението. Наистина, предположението за религиозно
формиране на човешките обиталища може да бъде оспорено от самата
економика: хората се заселват там, където естественият регион може да понесе
нови значения на демографското налягане. Но ако става дума за трайност, за
формиране на етносна принадлежност, ясно е – особените, “светите” места
правят народа.

Населението е динамична величина и плътността му се определя до
голяма степен от лекотата на всекидневието. Но не само географското, и
геополитическото положение е от значение за развитието на народа. Така
Бизантион не може да не се превърне в Константинопол и Истанбул.
Заселвайки се в близост до „Цариград” българите на Аспарух развиват
уникален културен комплекс, смес от емоционално себедоказване и
предпазливи заемки. Венеция е търговска сила, защото е разположена между
Изтока и Запада, нито твърде близо, нито прекалено далеч от столицата Рим.
Градовете на Ханзата, Нидерландия, Британия просперират не само защото
използват бреговия си характер, а и благодарение на религиозните съюзи.
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Навътре в сушата структурите на заселването се определят от други
принципи, сред които централен е принципът “планина - равнина”.
Планинският характер на местността означава по-разнообразни терени,
строителни практики, постигане на умения. Не е случайно, че аристократите в
тракийската епоха много често живеят в ниски планини и хълмисти терени, а
селското население е равнинно. Засядането в равнините на земеделци, които
нямат желание да водят войни, дава възможност през ранно-желязната епоха
(Фол, 1971 Социална и демографска история на Тракия) на върхушка,
излъчена от оформящия се тракийски етнос, да подчини населението.
Военните конници се спускат от хълмовете и тероризират равнинните жители.
Селското население им плаща данък по-скоро когато си го поискат, отколкото
по някакво право.

Тюрзис се наричали кулите и укрепленията на тракийските династи,
събрали около себе си група войни. Династически дом, където военната
функция на царя отстъпва по показност на жреческата, вероятно в определен
момент можем да търсим и на прочулия се с т.нар. трако-микенски форми
Перперикон в Източни Родопи. В Западни Родопи мегалитният комплекс
Беленташ показва друга, по-скромна откъм царски белези, но сериозна
обредна среда, търсена от вярващите орфици. На труднодостъпно място е
изсечен каменен трон, от който се открива величествена гледка към планинска
долина. Елементите на обредния комплекс тук са същите като за цяла Тракия:
каменни тронове, стълби ориентирани по посоките на света, четириъгълен
олтар, улеи за изтичане на възлиянието, обредни басейни.

Северното Черноморско крайбрежие на България е друго важно
мегалитно място, което ще скицирам накрая. Край Черно море са запазени
редица мегалитни форми, от тях в България популярен е южният
Странджански мегалитен комплекс край Урдовиза. Северно от обитавания от
древността нос Калиакра също са издигани мегалити, които може би са
проекция на Южнотракийските, но може би морско начало на паметниците
във вътрешността на полуострова. До с. Тюленово, на труднодостъпно място,
по брега може да се достигне до рядко съобщавани в литературата скални
сфери, на които се затруднявам да намеря аналог, но вероятно са част от
слънчев култ.

В Яйлата, крайморска микроекосистема, която за съжаление все повече се
натоварва в туристическо отношение, се е запазило уникално мегалитно,
скално-обредно свято място. На входа на местността до древен некропол
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наскоро бе разкрит типичен олтар на тракийската обредност: четириъгълен, с
улеи за изтичане на възлиянието и стъпала, изкачващи се към олтара – четири
на брой. Олтарът, изсечен във високия скалист бряг е обърнат на изток и
очевидно служи на слънчев култ, докато семейните гробници, издълбани
надолу в скалата, са дан за хтоничното божество: още едно потвърждение за
двуделния свят на траките.

Ако сведенията на Диодор Сицилийски са верни, то в един момент
траките са „владеели морето”. Покривалото върху темата е само повдигнато,
затова още по-належаща е нуждата от съвременно тълкуване на останалите
мегалитни паметници, както и от приоритетното им опазване, защото те са
познание за утрешните хора. Странно е да се помисли, че следата, която днес
човек оставя със съзнателния си писмен труд, е подобна на работата, която
каменоделците са оставяли върху скалата.

Най-новите проучвания на мегалитната култура в България са дело на
интердисциплинарен екип на Арехологическия институт с музей.
Изследователите Стефанка Иванова, Ана Радунчева и Мария Златкова
защитават хипотезата, че строежът на мегалитни съоръжения по днешните
български земи започва още в неолитната епоха (края на VII – начало на VI
хил.пр.Хр.). След халколитния културен връх, когато в Източните Родопи е
изградена цялостна светилищна система, местата на вярата са запуснати за
2500 години. След това те са преоткрити от траките, като култовите обреди на
мегалитите са възобновени, но в ограничен мащаб. Тази гледна точка обещава
да внесе сериозни изменения на световната карта на мегалитните култури. На
снимковия материал от теренните проучвания действително се виждат
мегалитни форми като изсечени на труднодостъпни терени животински
фигури и човешки лица, които определено изглеждат по-древни от
тракийската епоха. Новата теория подкрепя нашите хипотези за
економическото развитие на българските земи през древността и е тежък
аргумент в полза на концепцията за места на вярата: природни зони,
естествено пораждащи трансцендентни чувства в човешките души.



V. ИКОНОМИКА В ЧОВЕШКАТА ДУША

ЗА ИЗОБИЛИЕТО В ЧОВЕШКАТА ДУША

Икономическият е само един от аспектите на душата, макар и много
силен. Икономически в психиката наричам ефекта на компенсацията. Самата
причина за действието, което след това задължително подлежи на някаква
компенсация, ще разискваме тук накрая. Грешка и пропуск на икономиката е
неразбирането на човешката душа, на психе. Механизмите, които тълкуват
човешкото поведение и на тази база оперират на пазара, познават плюса и
минуса, дори могат да прогнозират какъв ще е резултатът. Пътят към целостта
на душата, който е в знака за равенство, обаче остава скрит за тях. Или: на
економиката, след като приблизително е изолирала от тоталността на
обществения живот “икономическите” значения, тепърва предстои да
погледне към цялото, включително към не-икономическото. Към онова
измерение, което гони търговците от храма. Царското – на царя, божието – на
бога, но струва ми се ние съвременните хора твърде малко знаем как да
даваме.

Душата е китка от емоции, която реагира на въздействие и се активира
сама при необходимост. Душата е жива, тя има вечни живи образи,
възобновили се именно за нея, конкретната душа. Душата е не само реакция,
тя е и чувствителност (усещане).

Някои от цитираните в тази книга учени считат, че не само душа – също и
нищо подобно на човечество не съществува. За тях много хора заедно могат да
формират или аморфна тълпа, или биологически устойчива популация, или
сдружение с ясна цел – но малката група “Ние” е водеща, отвъд която, към
“другите”, човек няма смисъл дори да поглежда, ако не е висш политик или
поет. Само че световната душа, в мистическото й значение на еклесия, или
църква-храм от живи хора, не се нуждае нито от емоционално, нито от
рационално възприемане или обяснение. Общност на човешките души има, но
целта, силата и действието й още не са станали ясни на членовете:
обединението води до сила с друго качество.

Качествената промяна, идваща от обединението на голям брой хора, може
да обясни единствено източникът на душите, който е в Бог. Затова Бог дава и
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дух на нас, това е творческото инспириране; душата от своя страна притежава
свободна воля, за да можем да се наречем човек. Свободната воля на човека,
представена като функция, е ограничена в минимумите от животинския ни
„произход”, или инстинкта. Несоциализиран, необучен от страна на
възрастните индивид (на език, мемове, митове) не се различава в поведение и
възприятие от звяр. В същото време влиятелни лингвисти посочват, че
знанието на езика с многопластовите му логически схеми е вътрешно
заложено в детето, така че чрез обучение то придобива, а не научава езика. И
въпреки това, без процес на учене на майчиния език, в който са въвлечени
възрастните, вътрешните заложби не могат да се осъществят.

Високите значения на функцията човек вярвам, че не са лимитирани. В
тях духът идва на помощ. Духът се съединява с душата, за да я извиси.
Човекът играе танц пред пропастта. От този танц се раждат новите ценности.

Според мъдреците на племето дахоме човек има четири души. Първата е
свързана с предците. Другата е анимична: крокодил, антилопа, носорог от
саваната. Третата душа всеки получава с рожденото си име – но четвъртата
душа е съвсем специфична: придобиват я само вождовете и лидерите в
племето. Тоест изпълнявайки социалната си функция, силата се вселява в
индивида, който започва да институционализира своя принос към
общественото развитие.

Един основен въпрос възниква след ‘близкия’ модел, който предлага да се
обособят духът и душата според съзидателния и емоционалния аспекти:
темата за ума. Къде да разположим разсъдъчната част у човека, довела до – все
пак съмнително полезни, но затова пък удивително красиви мисловни системи
като тези на Питагор и Платон? И до секуларизацията през XVIII век. Дали
разсъдъчната част в човека открива електрическото осветление, барута,
каравелата и парната тяга? Или това е озарението свише на ума? По-специално
за парата, знаем, че Херон от Александрия проектира машина, принципът на
работа на която не е далеч от тази на Уот – но произвеждащата система просто
не е готова да поеме подобна технократична инверсия. Наскоро стана актуална
възстановката на Машината на Хипарх, която използва зъбни колела, за да
определя с изумителна точност от всяка времева точка положението на петте
видими планети, Слънце и Луна, затъмненията. Намерените под водата до
остров Антикитерке край Родос останки от механизъм говорят за изобретение,
усъвършенствано няколко поколения, което бива доближено в часовниковото
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дело във феодална Европа чак след хилядолетие. Съвременните изследователи
дискутират, че в древността умението за създаване на сложни механизми е
служело за доказване на философски идеи – а не за постигане на “полезен”
резултат.

Умът – ако наречем ум разсъжденията, обусловени от наличието на
мозъчна кора в нашия човешки организъм, ни припомня за спомените.
Спомените също са част от ума, но каква удивителна част. Несъмнено можем
да говорим за колективни спомени, които се появяват в граничните житейски
ситуации. В подобни ситуации душевното пристига в мястото на хладното
претегляне на печалбите и загубите със силата на машина с парен двигател,
излязла от релси и спускаща се по склона. Тя набира скорост и вече колелото,
далеч по-древно човешко откритие, а не двигателят, определя движението.

Други теории ще свържат ума с решението: ум е колекцията от най-
разнообразни, често противоположни пътища за решаване на конкретен,
възникнал от живота проблем – и нищо друго. Умно е онова решение, което
надхвърля първичните инстинкти с помощта на отделяне на повече усилия за
изработване на балансирана преценка. В същото време понякога е най-
съобразително да се доверим на инстинктите си. Ако мислим целенасочено, но
в грешна посока (поради възпитание, обида, погрешно тълкуване на
предпоставките или зъл характер), независимо че умът може да бъде много
широк и дълбок, той не достига до устойчиво заключение. Въпреки това, такъв
ум може да създава удивително красиви преходни форми.

Милосърдието и красотата се съдържат във вътрешния свят на човека, но
къде да ги разположим там? Състраданието е неизвестно колко ум, колко душа
и колко дух. А и колко биология, генетичен алтруизъм. Красотата е красота
доколкото е възприета (от съзнание) – в противен случай тя съществува, но я
няма. Този парадокс е само едно от многото доказателства за съзидателната
сила на мислите и емоциите в нашите души.

Какво е човек. Кое е най-малкото, за да бъде наречен човекът човек171.
Прави ли човек грешки, плаща ли за тях – и пред кого? Много малко, много
малко знаем. Оскъдните ми занимания с Аристотел например ме наведоха на
една ключова идея: физическото състояние на твореца определя характера на
неговото творчество. По-късно прагматичната философия на Джеймс изтъква
темперамента на философа или учения като съществен фактор за
заключенията му: “по-силен предразсъдък от която и да е негова обективна
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предпоставка”. Социалното обкръжение и професионалните норми идват да
поробят онова, което е останало от „чистата” наука.

Говоря за това, което всички знаем: науката, която звучи по скучен начин,
в очите на обществото има повече белези на наука от харизматичната.
Скучната наука изглежда по-сериозен труд, сериозният труд се награждава с
почит. Играещата наука е приоритет на богатите с дух, които са призвани да
разточителстват с тази скъпоценност и събуждат завист. Скучната наука
приспива критиката.

Красивото не може да бъде скучно, защото то събужда нашите сетива и
мисли. Красивата наука не може да бъде скучна. Как тогава да разбираме
факта, че науката за красивото лесно може да се превърне в скучна наука?

Новото не е скучно, дори да не е красиво. Някой може да обозначи нещо
като скучно, дори да е красиво, ново и занимателно, защото повдигнатата
проблематика отсъства от ограничения му ум. Високомерен, той съди за неща,
от които няма и малка представа. Красивото иска грозно, както новото
поражда старо.

Икономическата наука най-често е скучна наука. Причината за това е, че
тя се прави от прекалено сериозни хора. Тази икономическа сериозност се
проявява в безчувствие към страданията на бедността и издръжливост пред
грозното, стига то да е полезно. Като полезно човек обозначава всяко нещо,
което му носи усещане за полза. А това усещане, както и всяко друго усещане,
е променливо. Тоест сериозността в скучната й форма налага жестока и
лъжлива рамка на мисленето. Не говоря за сериозността, която пораждат в
душите ни сериозните въпроси: въпросите, свързани със смъртта. Рядко
въпросите, свързани с количеството пари имат (в западното общество)
действително отношение към въпроса за сериозността на смъртта. Сериозен е
проблемът за опазване на околната среда. Сериозен е и проблемът за опазване
на културните ценности, а по-сериозен от последния – въпросът за създаване
на нови и по-съвършени, по-истински, по-човешки културни ценности. Това е
сериозно – да се самоусъвършенстваме.

Някои неща или страни в човека се променят по-бързо, а други по-бавно.
Устойчивостта е водещ принцип също така и в красотата – но устойчивост на
фона на промени, или устойчивост чрез промени. Красотата кара човека да
функционира по-добре, по-духовно. Емоционалното възприемане на
красотата, велико преимущество на човешкия род, понякога се изражда в
сантименталност. Агресията води със себе си още агресия. Всеки трябва да



  Унизената Земя180

разбере, че хората най-често са агресивни поради страх, включително страх от
емоционално отхвърляне. Страхът е начало на всяко зло. Злото е в ума. Извън
ума, в природата, зло не съществува – както и красота не съществува извън
ума. Доброто и красивото са в Бога. Бог е в сърцата – в центъра на душите – и
в умовете на хората. В Бог зло няма. А като цяло в света има много зло.
Привърженик съм на практиката за съпричастния Бог и вярвам в Новото небе
и Новата земя, които Той ще сътвори.

Визуални изкуства. Музика, Танц, Игра, Слово: Това са културни форми,
извиращи от трансцендентен творчески извор: Изкуство. Любов.

Спорт, еротика, облекло, религии, журналистика, готварство, други – тях
ще наречем навици на културност. Те се ръководят от стремежа за власт и
влияние и представата за социална чест.

Разликата между двете е не толкова в творческия източник, който
подтиква хората да създават нови красоти и ценности и да бележат нови
победи над унищожителното спокойствие на времето, а в степента на
социално дирижиране на творческия процес. Дори в областта на словото –
сакралното Онова – известните творци могат да се ръководят от обществените
образци за хубаво, правилно и полезно; и творбите им да носят този отпечатък.
Дори трябва да отидем по-далеч, признавайки, че времето с всичките си
социални институции е отпечатано върху произведението на твореца.

Обаче в случая с музика, танц, слово, рисуване – понякога можем да
видим това самозабравяне, единствено което поражда и е белег за
майсторство.

Мястото, което отреждам на религията няма да породи забележки, ако
умишлено не забравим, че религията в свещеническата й форма е извор на
доходи: задължаване с платеж за формата на вярата. Такава е била и т.нар.
храмова икономика в Средиземноморския свят, която може и да е довела до
формирането на множество икономически институции, останали живи в
мисловния комплекс на съвременния европеец, но има малко общи неща с
вярата и не е довела много хора до Бога.

Формулата на изкуството по-скоро виждам като
Свободно творчество = форма + творец (майстор),

който обикновено чупи, видоизменя формата, защото е свободен в и чрез
творческия акт.

“Социално творчество” = обществена потребност + обществен герой,
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т.е. в първия случай имаме за корен твореца, а вторият е коренно различен,
няма да сгрешим ако кажем властови. А властовите фактори в обществото са
стари форми на – тук спокойно ще приложа старата формула “експлоатация на
труда от и за капитала”.

Например, балетът не е танц, балетът е форма, поредица от пози – имам
предвид класическият балет. Те предизвикват умиление и са трайни поради
човешкото преклонение пред красивото и крехкото.

Танц е онзи самозабравил се ритуал, който се движи на границата между
оскърблението и най-съкровеното почитане на божественото: между наказание
и висшо единение в любов, ползвайки частите на тялото като естествени
знаци, следващи играта на музикалната мелодия, ритъма. Танцът в
примитивната му неосъзната, затова и истинска форма, е многозначно
напомняне за смърт след екстаза.

Огромен напредък човешкият ум постига на няколко независими места в
Стария свят някъде към VI – V в.пр.Хр. По терминологията на Гумильов това
може да се окачестви като пасионарен взрив. В Индия Гаутама Буда достига
просветление. На запад, в Иран и Персия, разцъфва химническият монотеизъм
на Зороастър. Българите трябва да благодарим на историка и икономиста
Петър Добрев, който откри прародината ни между тези два древни земеделски
народа, а не сред дивите тюркски орди172. В Гърция се ражда философията, в
еврейската земя това е времето на Големите пророци. От всички тези, вероятно
и от петия източник на орфическата тракийска духовност, тръгват могъщи
идеологии. Тези учения отхвърлят религиозните заблуди на паганизма и
насочват поглед към човека като притежаващ възможността за духовно
единство. Сега ни е необходим такъв дух, като на предсократиците, който да
ни слее с новия плод на Духа на Христос.

Повечето хора са управлявани от своите желания. Не доказа ли Сократ, че
доброто е добро за човека, дори това да е свързано с известни неудобства за
“желаещата” човешка природа? Да, но слабо бе моралното основание.
Единствено чрез най-малкия плод на божествената милост, доброжела-
телността на Святия Дух, за която научихме от Исус Христос, можехме да се
развиваме като разумни същества. Философът християнин Николай Бердяев
говори за гносеологически реализъм, нова метафизична гносеология, която
обединява нещо от древния култ на непосредственото сливане и богопро-
никнатостта на нещата, реалността на идеите за елементите и индивидуалния
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път на християнската вяра173 (Философия на свободата, 1911). Нуждата от
това ново учение се посочва от Юнг и се признава от Мирча Елиаде.

След пробуждането на духа и интелекта, настъпило преди 2500 години,
хората започват да събират знания за земята, на която живеят. Пътешестве-
ниците създават картината за света, те са предците на съвременната
икономика. Светът се представя като черга от страни и народи, всеки носещ
своя уникална и непроменяща се във времето характеристика: хипербореи и
лед, скити и злато и коне, траки и вино, многобройни индийци, разточителни
перси, египтяни-магьосници.

Знанията за нашите земи са записани като история първо от Херодот. В
неговата епоха по днешните български земи персийското влияние е много
значително и няма да сгрешим, ако кажем, че пайдеята на елините “идва на
гости” в един свят, пропит от предноазиатски митове. Гробницата в могилата
край с. Оструша под Балкана е явно сходна и единствена подобна на откритата
през 1950 г. гробница на цар Кир в Иран (V в.пр.Хр.). Още през ранната
желязна епоха в стремежа за формиране на династически линии във военната
аристокрация на траките Александър Фол вижда осъществяване на
Предноазиатския модел. Но тракийският етнос е облъхнат и от по-древно
Средиземноморско влияние, което няма как да се сбърка.

Орфическите златни плочки от Крит, които според професор Фол са във
връзка с формиращата се през XII – XI век етническа група траки, са полагани
в земята при погребения. На орфическите плочки са изобразени сакралните
символи на богата духовна култура и са записани химни. Линеарно писмо А
остава неразчетено, но е известно, че безкнижието е в самата природа на
орфизма – защото се предава между царе от учител на ученик, защото е тайна,
защото стойността му е в осъществяването. Музикални изпълнения на
скъпоценни инструменти са съпровождали рециталите на орфическото
(питагорейското) знание: химните. Фактът, че тези сложни езикови форми
умишлено не се записват, ни води към нас самите в археологията на душата.
Ако тръгнем по този път, скално-изсечените паметници ще ни помогнат да
възпроизведем ритуалния комплекс на древните мистове. Той най-вероятно е
преодолял дуализма и е станал космически, системен, научен: екстатично
просветен.

Тракийският орфизъм разпознава елементите на всемира. Чрез химни
възхвалява цялото и принася жертва. Той се разграничава от религията на
мнозинството, което почита с боязън светлото и тъмното. Орфизмът е царска
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религия, която насочва към усъвършенстването, “култивирането” на човека.
Не става дума само за традицията, свързвана с името на певеца, царя и
лечителя Орфей. Музиката и свещеният текст на новата песен предопределят
развитието на цивилизациите.

Музиката е противоположна по ефект от словото. Поетичните образи в
псалмите на цар Давид се различават съществено по емоционален заряд от по-
ранните исторически книги – виж например Давидовия псалм Кошутата на
зората. Докато Словото пребивава в понятието вечност, музиката прозвучава
и отшумява – тя е тук и сега. Затова въвеждането на музиката в
богослужението насочва хората към възможността да търсят личен контакт на
душата с връзките на съдбата, с това, което се случва в действителност и точно
в този момент. Следващата мисъл е да се повлияе на случващото се чрез
специално изпълнение. Знанието се осъществява и в усещане.

Водещ в орфизма е култът към Майката на всички богове, наричана в
Мала Азия Кибела, а в Елада Деметра – Рея. Независимо какво име носи, в
универсалната религия майката се отъждествява със Земята. Майката е
почитана в дъбова горичка край воден извор, като на хълмовете над дъбравата
се изсичат скални светилища, служещи и за обсерватории, където Слънцето,
свободният син, огрява с лъчите (на знанието) и опложда живота. Това вече не
е плодородната мека почва, идолът на Земята има аспект и на земна твърд.

Стъпаловидните скални форми, обърнати по посоките на света и
доминиращи над околната скална и горска среда, са обозначение за
йерархично въвеждане в учението. Скалните комплекси въплъщават огромен
физически труд по изграждането им. Това говори, че мистиците се ползват от
труда на други хора. Някои икономисти смеят да твърдят, че в древността
формата на труда не е принудителна. Древният човек се труди от удоволствие,
от уважение към тайнството на занаята, който практикува.

ФОНТАН В СРЕДАТА НА МОРЕ

Опасението да не те обвинят в скъперничество намира отдушник в т.нар.
комплексно потребителско поведение. Комплексно е то първо защото
изразява съвкупност от най-разнородни потребителски нагласи и действия на
пазара (в магазини), а в другия план търсещата компенсация структура иска да
направи нещо, в случая едновременно да изхрачи и придобие материални
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средства, заради недостиг на друго, например на житейска цел, себеуважение,
обществено признание или одобрение.

В скъперническия комплекс се крие голяма икономическа и социална
мощ. Тя е безпогрешно разпозната от класиците на икономическата мисъл и е
намерила важно място в трудовете им. И при този социален феномен
справедливото и нужното начало е печално видоизменено: разбрахме, че в
основата на ритуала потлач стои борбата с пагубното за обществото
скъперничество. В по-късен етап тази структурална позиция се замества от
пошлата демонстрация на имущество. Нашият народопсихолог Иван
Хаджийски обясни, че белезите на успех са по-скоро необходимо условие,
отколкото награда за свободните професии: лекари, адвокати, млади политици.

Компенсаторното скъперничество е ключово поле за дебати в
економическата политика, защото ресурсите на Земята са ограничени и бързо
намаляват. Вероятно горната фраза е позната до болка на читателя – нека
тогава разнообразя малко дискусията като заявя, че ресурсите в душите ни са
неограничени. В тях ще намерим спасението от екологичната криза. Но
световната душа не е единствено ноосфера, разумната обвивка на Земята. Тя
включва цялата продукция от мисълта и помислите на човечеството:
идеологиите, науките, Интернет, но и безчет на пръв поглед безобидно
несериозни медийни забавления или находчиви светогледни оправдания за
очевидна неправда, с готовност предоставяни на политиката от официозните
науки и религии. Днес е времето, когато сферата на разума се бори срещу
сферата на икономическия хаос, сферата на прикрито икономическо
господство и мисловно робство. Голям е сблъсъкът и не знаем как ще завърши
за нас тази война.

Споделих всичко дотук, за да покажа къде според мен е мястото на
индивидуалното съзнание в глобалната картина и колко важно е да се
ръководим не от масови нагласи, а от добри и справедливи идеи. Дори и
малката мисловна грешка, ако бъде масово приета за вярна, може да доведе
обществото до разруха. Освобождаването дори на само един човешки ум е
победа. Защото мислите на ума могат да се включат в светлината на
човечеството – или да се влеят в интелектуалния смог над големите градове.
Съзнанието неволно се слива с по-широката река и черпи от колективното
несъзнавано. Карл Юнг разкри символа на човешкия дух, използван от
алхимиците – той е фонтан, бликащ в средата на голямо море. Това, което мога
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да кажа в допълнение е, че свободата на избора определя към коя система
човекът ще включи ума си.

Ако художникът стане прекалено идеалистичен, той никога няма да
нарисува своята картина. Време е да завършим книгата, за да можем да
продължим изследването на полето. Нека за финал ни послужи една приказка.

Дъщерята на Деметра, Персефона, била най-красива сред другарките си
тичащи по зелените поляни нимфи. Но Хадес имал нужда от жена, затова с
помощта на Аполон Персефона е отвлечена и поробена в долния свят. Деметра
не открила дъщеря си, заплакала, сълзите й изсушили земята, настъпило
природно бедствие. Хората измирали.

В този час двете дъщери на царя на Елевсина срещнали скитащата и
плачеща богиня и я завели в двореца на баща си. Ободрили я с напитка от
билки. От благодарност Деметра научила царския син Триптолем на
изкуството на земеделието.

Олимпийските богове разбрали какво са сторили и накрая върнали
Персефона на майка й. За една трета от годината Персефона е в долния свят,
тогава природата скърби, а през останалото време Персефона е с майка си и
растителността се възражда.

По-скрупульозен икономически ум би видял в този древен мит на първо
място аналог с икономическите цикли и кризите на капитализма. Ние ще
акцентираме върху природната промяна, която определя човешкото битие. Ще
видим психологическия аналог с формиращото се съзнание и ще осъзнаем, че
веднъж Персефона може да не се завърне в нашата съвременност.

Обществените структури са отпечатък на земята, където са формирани.
Земята ражда за нас хилядолетия, но ние презряхме плодовете й. Презряхме и
земята на нашите души. Земята плаче. Човешката култура поникна от земята,
човешката култура е цветето на живота. Нуждаем се от дъжд, за да бъде земята
отново зелена.
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затопляне:
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167 В Германия биопродукти се появяват далеч по-рано, в началото на XX век, в т.нар.
Reformladen. Те се свързват с типично германския стремеж към подновяване на човека
като тяло и дух и са повлияни от идеологията на философа Рудолф Щайнер. В
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