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Защитата на дисертационния труд ще се проведе на …….. септември 2016 г. от …….. 

часа в Заседателна зала №…. на СУ „Св. Климент Охридски”. Материалите по защитата са 

на разположение на интересуващите се в кабинет 60, ет. 3, Философски Факултет, в 

сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”. 

 

Съдържание  на  дисертационния труд: 

 

Няколко митологични наратива вместо въведение. 

1-ва глава. Основна цел, хипотеза и задачи на изследването. 

1.1. Основна цел, хипотеза и задачи на изследването. 

1.2. Защо идеята за социална онтология и принципа на релевантността? 

1.3. Личностна биография и научна идентичност. 

 

2-ра глава. Идеята за социална онтология. 

2.1. Група или общност.  

2.2. Равнища на социално взаимодействие и социалнопсихологическа методология на 

изследване.  

2.3. Общностна идентичност и идеята за социална онтология. 

2.4. Типове тенденции за социалнопсихично възпроизводство. 

2.5. Конструкция и ре-конструкция на общностната идентичност. 

 

3-та Глава. Структура на социалната онтология – типове общностна идентичност и 

принципи на социалната еволюция. 

3.1. „Тайната“ на човешкия произход - родово-семейна и племенна идентичност. 

3.2. Етногенеза и цивилизация.  

3.3. Етнонационална проблематика. 

3.4. Принципи на социалната еволюция. 

 

4-та Глава. Фундаменталната грешка и принципът на релевантността. 

4.1. Какво представлява принципът и каква е връзката му с фундаменталната грешка?  

4.2. Примери за нерелевантност.  

4.3. Насоки за релевантни изследвания. 

4.4. Базисен и вторичен ценностни антропологични модели.  

4.5. Анализ на случаи. 

Анализ на случай 1 „Късният Рим – криза и иновация в първичния ценностен антропологичен 

модел“. 

Анализ на случай 2 „Йосиф Сталин – регресиращ пример по отношение на библейския 

архетип на бащата“. 

Анализ на случай 3 „Феноменът Мафия и връзката му с ценностно антропологичния модел на 

родовата асоциация“. 

Анализ на случай 4 "Сюжетът „Las Meninas“ - разбулване на тайнството или творецът като 

герой". 

Анализ на случай 5 „Един спомен от детинство на Леонардо“ или връзката между първичен и 

вторичен ценностни антропологични модели. 

Изводи и резултати от изследването. 

Приложения. 

Литература. 
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Няколко митологични наратива вместо въведение. 

 

В Книга Битие, Глава 11, на Стария Завет (Битие 11: 2-9)  четем: А по цялата земя се 

употребяваше един език и един говор. И като потеглиха човеците към изток, намериха поле в 

Сеннаарската земя, дето се и заселиха. И рекоха си един на друг: Елате, да направим тухли и ги 

изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо кал. И рекоха: 

Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да 

не би да се разпръснем по лицето на цялата земя. А Господ слезе да види града и кулата, които 

градяха човеците. И рече Господ: Ето, едни люде са и всички говорят един език; и това е що са 

почнали да направят; и не ще може вече да им се възбрани какво да било нещо що биха 

намислили да направят. Елате, да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да 

не разбират езика си. Така Господ ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя; а те престанаха 

да градят града. За това той се именува Вавилон [т. е. Бъркотия], защото там Господ разбърка 

езика на цялата земя; и оттам Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя. 

В своя труд “Фолклора в Старият Завет” (Фрейзър, 1923/1989)  Сър Джеймс Фрейзър 

споделя как по-късното еврейско предание разширява с богати живописни подробности 

„простата тъкан” на библейския разказ: Много години се строила кулата. Тя достигнала на края 

такава височина, че била необходима цяла година за да се изкачи каменосачът от земята до върха. 

И ако той умирал от умора, никой не жалеел за човека, но всички плачели, когато падала тухла, 

защото било необходимо време не по-малко от година, за да се отнесе отново до върха... Денем 

и нощем кипяла работа. От главозамайваща височина хората стреляли към небето и стрелите 

падали назад облени в кръв. Тогава те викали: “Ние убихме всички жители на небесата”. На края 

дългото търпение на Бога се изчерпало. Той се обърнал към обкръжаващите неговия престол 

седемдесет ангели и им предложил всички да се спуснат на земята и да разбъркат езика на хората. 

Речено - сторено. Тогава произтекли безчислено множество прискърбни недоразумения. Човек, 

например, желае от другия разтвор, а той му подава тухла; тогава първият в своята ярост го убива 

на място. Много хора загинали по този начин, а тези, които останали живи, били наказани от 

Бога, получили справедливо възмездие за своите метежни замисли. А що се отнася до самата 

незавършена кула, то част от нея се срутила на земята, част била унищожена от огън; и само една 

трета останала на земята. Мястото, на което стояла кулата, запазило едно особено свойство: 

който преминавал наблизо забравял всичко, което знаел преди. По нататък в същият текст Сър 

Фрейзър отбелязва популярната старогръцка легенда за произхода на различните езици и народи 

: ... в древността хората живеели в мир, нямали нито градове, нито закони, говорели на един и 

същ език и били управлявани от един единствен бог - Зевс. В последствие Хермес въвел 

различните наречия и разделил човечеството на различни народи. Тогава за пръв път се появили 

раздори между смъртните, и Зевс, уморен от техните разправии, отказал да ги управлява и предал 

своето владичество в ръцете на аргоския герой Фороней, първият цар на земята.  

Различно по характер послание откриваме в приказния разказ, който се разпространява 

устно всред представителите на ромското етническо малцинство в България: Някога, преди 

много години, един цар издал заповед да бъдат убити всички роми живеещи в неговото царство. 

Заповедта стигнала до неговата съпруга царицата, която не желаела това. За да го убеди в 

обратното тя помолила да посетят заедно царската градина. “Искаш ли да оставим само розите в 

нашата градина, а другите цветя да унищожим” - попитала го тя. “Не - отговорил царя, - ако 

направим това градината ще бъде много еднообразна и скучна, няма да ни радва със своето 

разнообразие“. “Защо тогава искаш да премахнеш ромите от нашето царство? - попитала на свой 

ред царицата. - Нали по този начин ще унищожиш разнообразието и различието всред нас”. 

“Права си!” - отвърнал царят и се отказал от своя злокобен план. От този ден нататък тази царица 

станала спасителка и покровителка на ромите.” Без съмнение можем да приведем още много 

примери на архаични социални представи за произхода на народите, езиците и следствията от 

тяхното различие при отделните култури. По-важното в случая е, да се опитаме да откроим в 

споделените митологични наративи генерализираните, смислови образци касаещи целите на 

нашето дисертационно изследване. Първично състояние на общността, както можем да 

обобщим, се явява безконфликтното единство, което по-късно се нарушава или отвътре - 

вследствие на нейната негативна идентичност, под формата на стремеж за надмощие над бога и 

царството небесно, или отвън - чрез волунтаристичния акт на бога или царя.  
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Във всеки случай езиковото и етническото различие се преживяват като наказание или 

повод за остра конфликтност, с която дълговечно е обременена човешката социална природа. 

Ако библейските фрагменти за Вавилонската кула и този от старогръцката митология имат 

своята широка известност и общ контекст, то несъмнен интерес предизвиква легендата за 

царицата покровителка на ромите. В този приказен наратив откриваме опит да се реконструира 

общностното различие в позитивен смисъл - едно послание, което има несъмнено актуален 

характер. Ако в първия случай субект на митологичния разказ е общността, която е наказана 

възмездно от бога с езиково и етническо различие, то във втория случай субект е тази част от 

нея, която определяме като “другата” общност - стремежът е да се тълкува общностното различие 

с идеята за неговата ценност.  
Неотменимата значимост на общностните етнонационални и цивилизационни феномени в 

хода на социалното развитие предизвиква нестихващ актуален интерес. Раждат се разнообразни 

научни тематизации по подобие с генезиса на архаичните социално-митологични представи в 

историята на различните култури. Независимо от качествената разлика в отделните, исторически 

отдалечени във времето “картини” на социалния свят обаче, тези архетипни тенденции от зората 

на човешката история запазват своята актуална смислова значимост и специфична 

амбивалентност. 

 

1-ва глава. Основна цел, хипотеза и задачи на изследването. 

 

След подобно "наративно" въведение, което идва да ни припомни наличието на 

хилядолетната тематизация по проблема, като основна изследователска цел на настоящия 

дисертационен труд се поставя формулирането на идеята за социална онтология като една 

логична, консистентна и научна концептуална рамка в полето на социалните науки и социалната 

психология в частност. Като чрез нея релевантно (посредством методическия „принцип на 

релевантността“) ще могат да бъдат интерпретирани, както теоретично, така и емпирично, 

феномените и типовете общностна идентичност, тяхната структура и динамика на промяна, 

съобразно равнищата на социалнопсихологически анализ.  

Основната изследователска хипотеза е концепцията за социална онтология, като възможен 

подход за формулиране на релевантни теоретични и емпирични модели за изследване на 

феномените на общностната идентичност. 

 

Критерий за приемане или отхвърляне на хипотезата: 

1. Има ли или не наличие на иновации, на научни открития, които са плод на приложение 

на концепцията за социална онтология и принципа на релевантността.  

2. Има ли обективно идентифициране или не на други релевантни теоретични и 

емпирични модели за изследване, които са предшественици или са свързани с концепцията за 

социална онтология и принципа на релевантността. 

3. Има ли ясно формулирани препоръки или не за приложение на методология  от 

иновативен и продуктивен характер и провеждане на релевантни изследвания в полето на 

социалната наука и социалната психология в частност. 

 

Конкретните задачи за реализация на така поставената цел на изследването можем да 

опишем в следната последователност: 

1-ва задача: Обосноваване на идеята за социална онтология като адекватна концепция за 

изследване на общностните феномени. Подзадачи: 

1.1. Изясняване на социалнопсихологическата дискусия „Група или общност“.  

1.2. Формулиране на различните равнища на социално взаимодействие и релевантна 

социалнопсихологическа методология на тяхното изследване.  

1.3. Обосноваване на понятието „общностна идентичност“ и връзката му с идеята за 

социална онтология. 

1.4. Анализ на типовете социалнопсихологични тенденции за възпроизводство на 

феномените общностна идентичност.  

1.5. Анализ на структурата, динамиката на промяна, конструкцията и ре-конструкцията на 

общностната идентичност. 
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 2-ра задача: Описание на структурата на социалната онтология и историческите типове 

общностна идентичност. Подзадачи: 

2.1. Разкриване на „тайната“ на човешкия произход при прехода от родово-семейна към 

племенна идентичност. 

2.2. Разкриване на връзката между етногенеза и развитие на цивилизациите.  

2.3. Анализ на Етнонационална проблематика. 

2.4. Формулиране на основни принципи на социалната еволюция. 

 

3-та задача. Обосноваване на тенденцията към фундаментална грешка в социалните 

изследвания като цяло и социалнопсихологическите в частност, и необходимост от формулиране 

на принципа на релевантността. Подзадачи: 

3.1. Разкриване на тенденцията към фундаментална грешка в социалните изследвания и 

формулиране на принципа на релевантността.  

3.2. Даване на примери за нерелевантност в изследванията. 

3.3. Даване на насоки за релевантни изследвания. 

3.4. Анализ на базисния и вторичен ценностни антропологични модели.  

3.5. Приложение на анализа към конкретни случаи и феномени.  

 

При успешна реализация на така поставените 3 основни задачи и свързаните с тях 

подзадачи, очакваме, според заложените критерии, потвърждение или отхвърляне на 

предварителната хипотеза на изследването, или, по-точно, концепцията за социална онтология 

като възможен подход за формулиране на релевантни теоретични и емпирични модели за 

изследване на феномените на общностната идентичност. 

 

2-ра глава. Идеята за социална онтология. 

 

Група или общност. 

 

Обичайна основа за съвременните интерпретации в полето на социалните науки и особено 

на социалната, политическата и етническата психология е терминологичната употреба на 

понятията: група, общност, общностна идентичност и социално взаимодействие. 

Напълно основателно Робърт Филдмън в своя обзорен труд „Социална психология: теории, 

изследвания и приложения“ (Feldman, 1985) отбелязва: „... опитът да се дефинира групата като 

формален научен термин се свързва с наличието на определена научна ориентация.“  

Действително изключителното богатство от определения, критерии и характеристики на термина 

„група“ при отделните автори и теоретични ориентации превръща този проблем в един 

нескончаем дебат в съвременните социални науки и социалната психология в частност.  

Робърт Байрън и Дон Бърн в „Социална психология: разбиране на човешката интеракция“ 

(Baron & Byrne, 1965/1991), обобщават мнението на значителна част от социалните психолози, в 

техния опит за дефиниране на групите. Те определят следните критерии: първо, наличие на две 

или повече личности, които взаимодействат помежду си директно или индиректно; второ, 

личностите да са взаимозависими по някакъв начин; трето, техните взаимоотношения да са 

стабилизирани за определен период от време; четвърто, да споделят общи цели; пето, да 

съществува структурирано междуличностно взаимодействие и шесто, те да възприемат себе си 

и другите като членове на дадената група.   

Споделените дотук опити за дефиниране на групата в рамките на съвременното 

социалнопсихологическо знание можем да обобщим като основаващи се по-скоро на 

традиционната парадигма на „здравия разум“ и ежедневния, индивидуален по своя характер опит 

на социалния актьор. Като потвърждение мнението на Робърт Филдмън за влиянието на 

теоретичните нагласи върху виждането на проблема, от така заявената позиция, е естествено 

разбирането за групата като съвкупност от междуличностни отношения, което предопределя 

методологически редукцията на отделните специфични особености и форми на групово 

поведение до социалнопсихичните феномени на партньорските отношения или, в най-добрия 

случай, до особеностите на малката социална група. 
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И в двете системи от критериални определения се улавят пределно общи характеристики 

на феномена, които лесно могат да намерят своето експериментално потвърждение. И в двата 

случая се има предвид изясняването на термина „група“ изобщо, без отношение към възможните 

конкретни социално исторически съдържания.  

В този смисъл е комична ситуацията, при която чрез подобни критерии на 

социалнопсихологическо знание се отнасяме към мащабните социални образувания: етнически, 

национални и цивилизационни. От друга страна, не е ясен отговорът на въпроса кой от 

споделените критерии има водещ характер в процеса на групообразуване или наличието, по 

необходимост, на всички критерии съвкупно дефинира границите на понятието. Неслучайно, 

визирайки теоретичната безпомощност на традиционния подход, Джон Търнър в „Социална 

идентификация и създаване на психологически групи“ (Търнър, 1985/1990) заявява: „Социална 

психология, в която липсва задоволителен анализ на понятието група, до голяма степен изглежда 

като „Хамлет“ без принца“.    

Търнър, за разлика от цитираните по-горе съвременни опити за критериален анализ, дава 

свое оригинално решение на поставения проблем - кой от утвърдените вече в социалната 

психология критерии има водещо, предопределящо значение в процеса на образуване на 

“психологическата” група. След подробен анализ на историята на дебата Търнър класифицира 

основните емпирични черти на членство в психологически групи в три основни критерия: 

първият - критерият за идентичността, когато множество от хора се самоопределят и са 

определяни от другите като група; вторият - критерият за взаимозависимостта, когато членовете 

на групата са положително взаимосвързани помежду си, удовлетворяват общи потребности, 

споделят общи цели, ценности и взаимно се привличат и третият - критерият за социалната 

структура, когато дадено социалното взаимодействие между индивиди се стабилизира, 

организира и регулира от система от ролеви и статусно разграничени норми и стойности. 

Независимо от доминиращата социалнопсихологическа парадигма, Търнър отчита като 

достатъчно необходимо условие за наличието на групово поведение критерия „идентичност“. 

Според автора „... психологическата група е множество от хора, които споделят обща социална 

идентификация, или се самоопределят по отношение на членство в същата социална категория.“  

 

Равнища на социално взаимодействие и социалнопсихологическа методология на 

изследване. 

Необходимо е да се постигне по-отчетлива diferencia specifica на отделните равнища на 

интерпретация на феномените на социалната онтология. На тази основа могат да бъдат отчетени 

в анализа отделни, със собствено социалнопсихично съдържание, динамика и йерархична 

субординация,  равнища на социалното взаимодействие:  

1) личностно и междуличностно;  

2) на социалните групи и социални категории;  

3) на социалните общности и  

4) на мега общностните образувания.  

На всяко едно от тези равнища можем да очакваме различен водещ критерий за асоцииране 

и групообразуване или система от взаимно действащи критерии при качествено различните по-

сложни социални образувания. Ако за съвременните партньорски отношения важни са факторите 

на непосредственото взаимодействие - емоционално привличане, интимност в комуникацията, 

общност в интересите и ценностите, в полето на социалните групи, позитивна взаимозависимост 

от съвместната дейност при удовлетворяване на потребностите - то при социалните общности и 

макро социалните образования са важни възпроизводството на общностната идентичност, чрез 

система от фактори, които, както ще установим по-нататък в изследването, имат социално 

институционализиран и дълготраен характер. 

От друга страна, от значение ще бъде стремежът за интегриране на тези автономни и често 

конфликтуващи позиции чрез принципите на системна взаимодопълнителност и 

взаимосвързаност, разбрани като израз на тенденцията за цялостно възпроизводство на 

различните исторически типове общностна идентичност. За да се установи връзката и 

специфичното взаимодействие между отделните базисни и съпътстващи системни фактори на 

дадения исторически тип идентичност, е необходимо различно от традиционното смислово 

интерпретиране на категорията „общностна идентичност“. 
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Общностна идентичност и идеята за социална онтология. 

Необходимо е да формулираме едно по-широко разбиране за общностната идентичност 

като проява на споделен от членовете на общността опредметен и институционализиран в 

ценностно регулативни структури смислов континуум, обновяващ се чрез поколенческа 

приемственост и общностна социализация във времето и пространството; или, иначе казано, като 

възпроизводство на общностна култура и институции.  

Този процес е невъзможен без конструирането и реконструирането (промяната) чрез 

съответни институционализации на общностен смисъл и взаимно споделени ценности в 

пространството на общностната култура и тяхната репрезентация в колективната памет и 

традиция. В потенцията си на общосподелен социален свят възпроизводството на общностната 

идентичност задава външните граници, конституира и прави възможно безконфликтното 

осъществяване във вътрешен план и на другите групообразуващи фактори, които бяха 

определени в традиционната социалнопсихологическа теория като отделни критерии за 

образуване на социалните групи. По този начин можем функционално да определим 

перцептивния процес в психичната система „Ние-Те“ като съпътстваща част във 

възпроизводството на общностната идентичност, перифразирайки Джордж Мийд, като социално 

сравнение със „Значимите други“, рефлексия върху междуобщностните граници и 

диференциация, а не както се постулираше до сега  като нейно основно съдържание.  

От друга страна, акцентът върху това отношение като смислово значимо в 

конституирането на общностната идентичност според нас има по-скоро емблематичен характер 

за наличие на проблематизация или криза на идентичността. Този външен аспект на социално 

сравнение е важен динамичен фактор на промяна в реконструирането на общностната 

идентичност или в нейната субективна оценка. „Срещата с чуждостта актуализира или дори 

формира измерения на идентичността, които без нея биха могли да останат латентни, 

неопределящи за собствения ни жизнен свят“ - твърди съвсем основателно Анна Кръстева в 

„Свое и чуждо: български прочит“ (Кръстева, 1996), „... българинът не е много религиозен, но в 

отношението си с турчина счита себе си за православен християнин“ - споделя тя.   

Отношението „Ние-Те“, както се установява в приведения пример, води до 

социалнопсихичната тенденция за увеличаване на различията при субективното преживяване на 

идентичността в социалното сравнение ( Ташфел & Форгас, 1981/1990 ; Дешамп, 1984/1990 ), но 

не можем да обясним наличието на "православна идентичност" на българина с желание за 

формиране на социално разграничение и общностна специфичност относно „другия“ етнос. Зад 

този факт стои предопределящият го автономен, исторически процес на междуцивилизационно 

взаимодействие, чийто следствия конституират и описаната ситуация.  

В този смисъл не можем да не се съгласим с твърдението на Джон Търнър, че: „... 

когнитивният анализ на социалната перцепция, който в момента е на мода, представлява само 

една част от проблема.“  Но освен съгласие на базата на споделеното по-горе разширено 

разбиране за общностната идентичност, можем да предложим и решение на другата част от 

проблема - хипотезата, че перцептивният аспект в системата „Ние-Те“ е във функционална 

зависимост от социално-онтологичния, т.е. от конституиране на социалното взаимодействие като 

възпроизводство на отношения между близки или далечни в социокултурен контекст общностни 

идентичности.  

Можем да очакваме едно по-диференцирано степенуване на перцепцията „свое-чуждо“ в 

зависимост от степента на близост, респективно и отдалеченост, между типовете общностна 

идентичност и особено в тяхната проява на културна идентичност.  

 

Типове социалнопсихични тенденции за възпроизводство. 

С историческото движение от общностни към мега общностни образувания, т.е. към все 

по-мащабно глобализиране на общо-споделения социален свят, се формира социалната 

представа за повишена сигурност и дълготрайност във възпроизводството му. Стремежът да се 

„включи“ властово външната част в релацията „ние-те“, т.е. „другите“, „различните“, да се 

усвоят и субординират „чуждите“ социални светове като „свои“, задава параметрите на 

историческата конфликтност между отделните общностни и мега социални образувания.  
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Тази тенденция можем да определим като културален универсализъм, т.е. стремежът да се 

екстраполират смислово-ценностните принципи, конституиращи социалния порядък на дадена 

общностна идентичност, за да се изнесат от нейните граници и да бъдат наложени върху други 

общности. От друга страна, важни за перцептивният механизъм ще бъдат фазите в процеса на 

междуобщностно взаимодействие очертаващи се в опозицията „конфронтация – интеграция“.  

Според Самуел Хънтингтън в „Цивилизациите на нож“ (Хънтингтън, 1995/1998): „... след 

края на Студената война международната политика излиза от противопоставянето „Изток – 

Запад“ и се съсредоточава в разграничаването между западната култура и всички незападни 

култури. Евразия е най-добрият пример за тази тенденция. След отпадането на идеологическата 

вражда възникнаха нови проблеми между културите на католицизма, православието и исляма... 

Чрез западната масова култура, която пронизва всички кътчета на Земята, ислямските, 

конфуцианските, хиндуистките и будистките цивилизации се срещнаха със западните схващания 

за индивидуализъм, либерализъм, равенство, законност, човешки права, свободни пазари, 

демокрация и отделяне на светската от църковната власт, а това са все коренно различни 

принципи от традиционните им културни представи. Западът усилено пропагандира своите 

ценности като универсални.“   

Противоположната интровертна тенденция за обособяване и „защита“ на собствената 

идентичност от външни влияния, на силно подчертана автономност, традиционализъм и 

независимост от „другите“, „различните“ социални светове, можем да характеризираме като 

културален уникализъм. Показателно в това отношение е мнението на Акио Морита (в „Диалог 

между източния и западния капитализъм“, 1992), съосновател и председател на „Сони 

Корпорейшън“: „Аз... се възхищавам на жертвоготовността, с която европейците се отказаха от 

собствения си суверенитет, за да създадат една по-голяма икономическа общност... Японците 

трудно биха предприели подобна стъпка.  

Географската изолираност на Япония е повлияла през хилядолетията върху характерните 

уединеност, хомогенност и независимост. В продължение на много години ние сме 

усъвършенствали собственото си развитие, но без връзка с чужди култури и цивилизации и 

мнозина не осъзнават в пълна степен колко различни са ценностите на японската традиция от 

ценностите на останалия свят.  

Точно в това се корени не приемането на идеята за жертването на собствените интереси 

заради постигането на хармония с чуждите... Конфуцианските традиции в Япония налагат 

самоконтрол, скромност и не обременяване на другите със собствените си проблеми. 

Конфуцианството засяга повече личната етика, а не отношенията с околните. За това японците 

са щедри към своите и студени към чужденците.“ (Морита & Рокфелер, 1992/1998).  

На тази граница, в следствие на подобна социална конфликтност, се конструират тези 

исторически форми на метаидентичност, които дават възможност за „снемане“ и 

възпроизводство на противоречието, на добиване на междинно, синкретично и валидизиращо 

качество на социалнопсихичната връзка в глобализиращото се макро социално взаимодействие 

- тенденция за културален еклектизъм или интегратизъм в зависимост от степента на постигнатия 

интегритет (Георгиев, 1993) . 

С понятието „общностна идентичност“ функционално ще обозначим възпроизводството 

на структуроопределящата социалнопсихична връзка при общностите от семейно-родов, 

племенен, етнически и национален характер и мега общностните образувания от типа на 

цивилизациите. Необходимо е да имаме предвид и факта, че най-разпространени синоними на 

понятието „общностна идентичност“ са термините „културна цялост“ (Benedict, 1934/1959) , 

„социокултурно съдържание“ (Kroeber, 1948) , „културна идентичност“ (Хънтингтън, 1996/2006)  

, които, както установихме, имат отношение към най-важния аспект на възпроизводството на 

общността, а именно символното конструиране и реконструиране на общностния смисъл и 

ценности. На нивото на описаните социални образувания считаме за възможна подобна 

синонимна замяна в случаите изразяващи по-подчертано смисловия, а не материално-отнесения 

възпроизводствен процес. 

 

  



-  9  - 

 

3-та Глава. Структура на социалната онтология – типове общностна идентичност и 

принципи на социалната еволюция. 

 

„Тайната“ на човешкия произход – родово-семейна и племенна идентичност. 

Без съмнение темата за произхода на човека е една от най-вълнуващите в историята на 

науката. Един от проблемите на изследванията до сега е липсата на комплексност – за 

изследователите е важна гледната точка на собствената им частнонаучна дисциплина. Тази 

тенденция на научна сепарираност не дава възможност да се свърже анализа на отделните 

области на изследване в обща историческа рамка с потенциал за откриване на скрити, 

неочевидни за отделните частнонаучни анализи закономерности.  

От друга страна най-значими данни и изследвания, които във висока степен 

конкретизираха линията на еволюционното развитие на човека, се получиха след началото на 21-

ви век в областите на археологията и палеологията, генетичните изследвания, еволюционната 

психология, изследванията в хуманитарната медицина и науката за умствените нарушения, 

неврологията и картографията на мозъка. Те очертават възможност за нов комплексен поглед, 

който може да свърже в закономерен процес артефакти, данни от изследвания и анализ на 

феномени, които не са били интерпретирани в обща рамка досега. Тази роля на естествена 

методическа рамка на изследванията е присъща на социалната онтология като системна 

реконструкция на човешкото развитие в общностен контекст, отчитаща уникалността и 

качествената специфика на всяка отделна еволюционна фаза чрез релевантни средства за 

изследвания и анализ. Комплексният подход може да даде отговор на по-важния въпрос – този 

за бъдещата еволюция на човешкото развитие. Аспект, който в изследванията до сега, с много 

малки изключения, липсва. Различният подход към феномените на социалната онтология в 

бъдеще ни дава една различна „рамка на интерпретация“ на проблема за произхода, имайки 

предвид един широк еволюционен хоризонт от развитие в рамките на 6-7 милиона години от 

висшите форми на приматите, биологична еволюционна основа на съвременния Хомо сапиенс 

сапиенс, до развитие на сложните и комплексни общностни феномени на човешките 

цивилизации.  

Какви са възможните релевантни въпроси? 

• Какви са основните движещи сили на човешката биологична и социалнопсихична 

еволюция?  

• Какви са системните взаимовръзки между отделните биологични, генетични, социални и 

психични фактори?  

• Възможно ли е да очертаем исторически фазов процес, в който отделните фактори имат 

доминираща „еволюционна“ роля, след която затихват и преминават в подчинено, историческо 

състояние на „естествена органика“? 

• Има ли енигми, т.е. необяснени генетични, биологични, социалнопсихични и общностни 

феномени, които, на база на комплексността и максималния мащаб на анализа, да бъдат научно 

и исторически обяснени със сигурността на научна законосъобразност?   

• Какви ще бъдат последствията от едно дълбочинно разбиране на „тайната“ на човешкия 

произход? Какви научни, социални, политически и цивилизационни импликации ще има едно 

рационално, научно базирано разбиране, лишено от „очарованието“ на „Мита за хармоничното 

начало“, от което човек е бил „изтръгнат и захвърлен“ в динамиката на „Историята“ или без 

популярната идея за „Чудото“ и намесата на външни за еволюцията сили? 

 

Факторна матрица на еволюцията на Хомо сапиенс сапиенс 

За по-добро осмисляне и визуализиране на еволюцията и нейните закономерности, в 

настоящото дисертационно изследване ще конструираме „Факторна матрица на еволюцията на 

Хомо сапиенс сапиенс“ на основа на 10 ключови измерения, които в изследванията до сега не са 

били проследявани съвкупно. Този нов подход ще ни даде глобален поглед върху еволюционния 

процес на произхода на човека и възможност за откриване на нови взаимозависимости и 

закономерности нерефлектирани досега. Като най-важни следствия от този преход към 

хуманност са общо 6 ключови характеристики, които можем да открием за всички типове „живи“ 

или исторически изследвани култури и техните базисни ценностни антропологични модели:  

 

https://www.dropbox.com/s/qgry5azkha3mz7s/%D0%A2imeline.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qgry5azkha3mz7s/%D0%A2imeline.pdf?dl=0
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1) Уникалното и същевременно универсално, характерно само за човека като биологичен 

вид, наличие на латентен период в развитие на сексуалността. 

2) Наличие на универсална забрана за кръвосмешение, първо за собствения род и 

семейство, а исторически след това с редукция до най-близките родственици. 

3) Универсална форма на целенасочена подкрепа и грижа за езиково, социално и ценностно 

обучение на младите представители на дадената човешка култура, чрез което съзнанието им 

придобива социален характер и те се интегрират и развиват в общността. 

4) Универсално наличие на ритуали на преход от пубертетното развитие към легитимна 

сексуална и социална зрялост.  

5) Универсално наличие на Кодекс и система от норми и ограничения, на социално желани 

и на потиснати социално неприемливи поведения и личностни характеристики. 

6 ) Универсално наличие на социални, психични и генетични патологии, характерни само 

за Хомо сапиенс сапиенс, както и на биологични и генетични промени, „белязали“ адаптацията 

на биологично и органично ниво на човешките индивиди към „натиска“ на факторите на 

социалната онтология. Тези 6 ключови характеристики са полезни и за оценка на тенденциите за 

развитие или регрес в рамките на „базисния“ и „вторичния“ ценностни антропологични модели 

на конкретните общностни форми. Те могат да послужат за своеобразна „ядрена“ форма на 

изследване на тенденции и закономерности на социалната онтология.  

Своеобразна „матрица“ на оценка до колко хармонично функционира общността. Тази 

възможност ще бъде използвана по-нататък в дисертационното изследване в анализ на случай 

посветен на „Криза в базисния ценностен антропологичен модел на Късния Рим“.   

На база на комплексния анализ можем да адресираме много по-категорично и исторически 

точно момента на „Начало на човешката история“ с утвърждаването на отделен биологичен и 

генетично обусловен човешки вид, като този момент всъщност е по-скоро своеобразен финал на 

многомилионния преход, в който тези еволюционни промени се натрупват и надграждат. Финал 

който предполага утвърждаване на такива промени в еволюцията на човека, на биологично, 

генетично, на социалнопсихично и мозъчно равнище, които са най-важните критерии за 

съвременната хуманност: 1) мозъчно, биологично и генетично развитие, приоритетно свързано с 

речта и езика; 2) социална, емоционална интелигентност и комуникация и 3) социална онтология 

и развитие на нови форми на общностна идентичност, които са качествено различни от тези на 

биологичното стадо. За това можем категорично да заявим, че родово-семейната асоциация е 

исторически първата и уникално човешка общностна форма и нейното постигане е феномен от 

„исторически“ характер. Реалността на социалнопсихичната връзка, която стои в основата на 

нейното утвърждаване и развитие, не е природно даден артефакт и няма биологична 

целесъобразност, а е исторически конструиран в рамките на социалната комуникация, речта и 

мозъчното развитие на хората общностен феномен, който, както ще установим по-нататък в 

анализа, предизвиква промени от биологичен и генетичен характер.  

 

Какви изводи можем да направим на база „Факторната матрица на човешката 

еволюция“? 

1-во: Ясно и с относително точни граници както в пространството, така и във времето е 

„дървото на еволюция“ на човека, както и „дървото на еволюция“ на приматите, в които човека 

е отделен клон. Ясни са миграционните процеси и процесите свързани с климатични промени, 

които касаят миграцията и хабитата. Преходният период в еволюцията между „биологичното“ и 

„социалното“ за човека стартира с отделянето на неговия вид в отделна генеалогия от маймуните 

от техния прародител „Сахелантроп“ и продължава от 300 - 200 хиляди години до същностното 

„Начало на човешката история“. Всеки от следващите видове има еволюционен принос за 

развитието на Хомо сапиенс сапиенс, но еволюционните промени при тях не водят до 

революционна, качествена промяна. Тези промени можем да определим като „протоформи“, 

които ще намерят своя цялостен еволюционен завършък по-късно. Това е и причината те да 

нямат и траен биологичен и исторически характер – защото нямат траен социален характер. Това 

е „съдбата“ на временни, „междинни“ форми на еволюционна промяна, които имат точно 

определен характер – ролята на „Земноводните“ например, като преход от воден към земен начин 

на живот, или на „Птицечовката“ , в чийто геном има гени, присъщи за птиците, влечугите и 

бозайниците (Warren et al., 2008).  
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Те реализират поредица от биологични и генетични адаптационни промени, но самите те 

не са категоричен израз на тези промени. „Ардипитек“, „Хомо хабилис“, „Хомо еректус“, 

„Хайделбергски човек“, „Хомо флоренсис“, „Неандерталец“ и „Денисов човек“, имат генетични 

и биологични промени, които еволюционно ги различават от висшите примати. Те използват 

иновации и адаптивни стратегии като „изправяне и бягане“, „бипедализъм“, „използване на 

сечива“, „овладяване на огъня“ чрез протомисловен процес, но в рамките на тяхната биологична 

еволюция. 

 

2-ро. Ясни са основните еволюционни промени, които бележат непрекъснат процес на 

усъвършенстване и ускоряване на развитието. Можем да отбележим все по-голяма точност в 

еволюционната спирала на времето на човешкото развитие към кой момент каква промяна е 

настъпила и как тя се отразява на процеса след това. Промените се унаследяват не само като 

достижения на развитието чрез трениране, учене и дългосрочна памет, но и на биологично и 

генетично ниво. Това е новият аспект, който в следствие на значителните открития през 

последните 15 години в областта на археологията, палеонтологията, генетиката и 

невропсихологията на човешкия произход, можем да наречем „генетично-мозъчна-социална“ 

спирала на развитие, доказана вече системна връзка, която ускорява еволюционно процеса. 

Идеята за „Tabula Rasa“, за човешкото съзнание като „Чиста Дъска“, на която личният и 

колективният опит пишат отначало за всеки индивид, не може да обясни процеса на ускоряване 

и унаследяване на промените на генетично и биологично ниво. И това е значителната иновация, 

която можем да открием в изследванията за човешкия произход в началото на новото 

хилядолетие. Нямаме предвид генетично унаследяване на културно, интелектуално или друго 

конкретно съдържание на опита – твърдение, което ще предположи ненаучни механизми на 

обяснение на психичния живот, а на усъвършенстване на структурите и процесите в мозъка с 

паралелни промени в цялостната човешка биология (череп, ларинкс, поза и център на тялото и 

др.), които генетично се унаследяват. 

Какви типове промени можем да наблюдаваме? 

• Можем да очертаем 2 типа промени от гледна точна на развитието: еволюционни, които 

са плод на системна еволюция и промени в рамките да дадена историческа човешка форма и 

революционни, нелинейни промени, от гледна точка на биологичното развитие – наличие на 

значителна качествена родова промяна, която има генетично и историческо наследство и 

продължение във времето.  

• Външно наблюдавани промени, които могат да бъдат физически удостоверени с фосили, 

археологически находки и други научни факти (използване на камъни, на сечива, наличие на 

бипедализъм, овладяване на огъня, лов и хабитат), и вътрешни промени, за които можем да 

предполагаме по косвен начин - чрез установени промени в ДНК, в биологичното развитие, 

промени в човешкия череп и размер на мозъка и връзката им с умствено и речевото развитие.  

• Биологични и генетично унаследени промени, характерни и за съвременните хора, които 

са исторически следствия от феномените на социалната онтология, потиснати като произход и 

осъзнаване поради техния травматиращ и неприемлив характер за обичайното съзнание. 

Основните биологични и генетични промени, които имат „еволюционен“ или 

„революционен“ характер са: 

 Изправяне и Бягане. 

 Противопоставяне на палеца.   

 Снишаване на ларинкса и развитие на мозъчните центрове на речта. 

 Увеличаване обема на мозъка. 

 Хемисферна диференциация и диференциране на доминираща ръка, за която настъпват 

и генетични промени. 

 Наличие на речеви нарушения и тяхната генетична основа.  

 Развитие на език, социална и емоционална памет. 

 Развитие на преден челен дял и неокортекс - способност за социално поведение 

съобразено със социални правила и ценности.  
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 Мозъчни и генетично унаследяващи се промени на социална интелигентност - 

разпознаване и изразяване на лицеви експресии и емоции, на смисъла и значението на 

социалните жестове и мотивация на хората.  

 Наличие на специфични само за Хомо сапиенс сапиенс генетични, неврологични и 

психични разстройства.  

 Полова диференциация на травматологията и психичната патология – в следствие на 

половата разлика в осъществяване на адаптивните стратегии в епохата на „Лова и 

събирачеството“ и епохите след това. 

 Поява на латентен период в сексуалното развитие на младите индивиди и неговото 

унаследяване.  

Както виждаме от посоченото обобщение биологичните и генетичните промени не спират, 

независимо че законите на биологичната целесъобразност, валидни за развитие на животинските 

видове, в даден момент са в подчинено състояние. Човешката биология и генетика се адаптират 

към основните доминиращи фактори на социалната комуникация и социалната онтология. 

Пример са специфичните само за съвременния човек генетични, неврологични и психични 

разстройства и полови дисбаланси в мозъчното и емоционалното развитие и особено 

травматичните последици за мъжкия пол в следствие от половото разделяне на ролите като 

адаптивна стратегия в епохата на „Лов и събирачеството“ и епохите след това. По повод тези 

биологични специфики, оправдана интуиция преди повече от 75 години има Зигмунд Фройд 

(Фройд, 1940/1991).  

В своето изследване на сексуалността при децата той с проникновение на гений отбелязва: 

„Фактът на двукратно начало на сексуалното развитие при човека, тоест на прекъсването на това 

развитие от латентния период, ми се стори достоен за особено внимание. Той изглежда 

представлява едно от условията за способността на човека за развитие на по-висока култура, но 

и за склонността му към невроза. При родствените на човека животни, доколкото знаем, не може 

да се докаже нещо аналогично. Установяване на произхода на това човешко качество би трябвало 

да се търси в праисторията на човешкия род“. По-нататък в текста за първи път в историята на 

социалната наука и антропологията ще дадем научно обяснение на този специален чисто 

човешки феномен, за който и Зигмунд Фройд има интуиция. Той отново се свързва с 

доминирането на социалнопсихичните фактори на развитие над биологичните в началото на 

социалната онтология и прехода от първични към вторични общностни форми, тоест към 

семейно-родовата асоциация и племе. 

Пример за значението на речта в този преход е молекулярната еволюция на FOXP2 (Enard 

et al, 2002)  – ген, пряко свързан с развитието на речта и езика. Това е пример за промени на ДНК 

равнище в развитието на Хомо сапиенс сапиенс – този най-важен еволюционен пробив се 

унаследява и дава възможност на мозъчно равнище, чрез отделните структури и центрове на 

мозъка, пряко свързани с речта и езика, да се развиват чрез обучение. Наблюдаваме специфични 

генетични и мозъчни заболявания в съвремието, които са свързани с тази еволюционна промяна 

преди 200 хил. години. Молекулярната еволюция на FOXP2 е необходимо условие за правилното 

развитие на речта и езика при човека. Изследвания върху мишки и пойни птици показват, че е 

важен за модулиране пластичността на невронните вериги в мозъка.  

Съвременни изследвания на мозъка на висшите примати показват, че в кората на главния 

мозък не са обособени център на Брока (необходим за осъществяване на моторната функция за 

произнасяне) и речева област на Вернике (необходим за възприятие на смисловата страна на 

звуковата реч). Тези центрове са развити единствено в кората на главния мозък при Хомо сапиенс 

сапиенс. Поради това при висшите примати няма и не може да има фонетичен слух, какъвто е 

необходим за смисловата реч при хората. Във връзка с развитие на речта и хемисферната 

диференциация и диференциация на ръкостта съществуват множество теории за човешката 

латералност, като една от най-популярните и влиятелни е генетичната теория на д-р Мариян Анет 

(Annett, 2006) от Университета в Лестър, Великобритания, (1985) за десностранното изместване 

(„The right shift theory“).  Според основната й хипотеза, само при хората, и то не при всички, 

съществува ген, който определя лявохемисферното преимущество за речевите и езикови 

функции и до голяма степен десноръкостта.  
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На тази основа се обяснява наличието на атипична мозъчна доминантност при някои 

индивиди и се приема съществуването на естествена аномална мозъчна организация и 

патологична аномална мозъчна организация. От своя страна Майкъл Корбелис (Corballis, 2008), 

от Университета в Оклънд, Нова Зеландия, твърди, че в еволюционен смисъл генът, отговорен за 

хемисферната диференциация и диференциация на ръкостта, е уникален за съвременния човек и 

вероятно се появява малко по-късно в нашето развитие в резултат на случайна мутация в някакъв 

момент от еволюцията на Хомо сапиенс в Африка, може би преди около 150 000 до 200 000 

години. Той също така допуска, че еволюцията на човешката реч предполага пряка връзка между 

реч и жест и така нашият мозък, чрез латерализация на речта, може да бъде отговорен за 

асиметричната употреба на ръцете.  

Между споменатите по-горе като важни промени на биологично и генетично равнище от 

направения анализ са специфичните „травматични следи“ в психобиологията на съвременния 

мъж. Данни в това отношение получаваме от проучванията на мазолесто тяло (Teicher, Dumont, 

Ito, Vaituzis, Giedd, & Andersen, 2004) – частта от мозъка, която свързва лявото и дясно 

полукълбо. Оказва се, че неговото развитие реагира на травматични преживявания при 

момчетата, за разлика от момичетата. Това е извод, който показва определена генетична 

тенденция и полова ексцентричност. По-голямото мазолесто тяло при момичетата им позволява 

да се справят по-лесно с травмите и пренебрежението. Момчета, които са били малтретирани са 

показали 25% намаление на мазолестото тяло, докато при момичетата при подобни условия не 

се наблюдава подобно следствие. Това означава, че момчетата се нуждаят от повече любов и 

грижа при израстването си. Ако те не получават достатъчно внимание от отглеждащите ги, се 

появяват щети в префронталната кора - регулиране на самоконтрола и емпатията, хиперактивна 

амигдала  - центъра на страха и агресивната готовност. Мазолестото им тяло намалява дори 

повече и се занижават значително нивата на серотонин, свързани със способността за 

успокояване, което води до увеличено ниво на кортикостерон, реакция на стрес и травматичност. 

Всички тези фактори причиняват у момчетата тенденции за тревожна реакция, ниска емпатия, 

занижен контрол върху импулсивността, много повече страхове и агресивна готовност. 

Според Лойд Димаус (DeMause, 2009), един от водещите автори в концепцията на „Психо 

историята“,  травматологията на мъжете в историята е значителна – те участват предимно във 

военни действия и актове на насилие от древността до съвремието. Те извършват и повечето 

актове на насилствени престъпления - в САЩ 90% от убийствата и 82% от всички насилствени 

престъпления са извършени от мъже. Четири пъти повече са самоубийствата при тях в сравнение 

с жените. По-нататък в дисертационното изследване ще предприемем „Анализ на случай“ на 

социалната онтология „Йосиф Сталин – регресиращ пример по отношение на библейския 

архетип на бащата“, пряко свързан с последствията от първичната социална травматология, 

съчетани с усилващия травматичен механизъм на крайна екзистенциална застрашеност в 

детството. Биологично тежките последствия на първичната социална травма на произхода, които 

носим като исторически белег в своята хуманитарна биология, поставени под социално 

травмиращото влияние на средата и криза на „слоя на автентична идентичност“, можем да 

определим като хипотеза за “тройно критична структура”, която може да има значителен 

патологичен и деструктивен социален и клиничен потенциал. Тя се състои в съчетаването в 

отделната личностна биография на: 1) травматично минало на насилие, екзистенциална 

застрашеност или сексуална травма, 2) криза на личността и 3) криза в слоя на общностна 

идентичност, в който тя има автентична смислова идентификация. Първоизточник на тези 

травматични тенденции, особено за мъжкия пол, се коренят във феномените на първичния 

социален произход. Тяхното осъзнаване ще даде нов научен подход както за адекватното 

отглеждане на децата, така и за релевантен терапевтичен подход за преодоляване на тези 

патологизиращи тенденции. 

Тотем и Екзогамия 

Можем да предположим в следствие на изводите, които направихме в анализа по-горе 

особено на ниво данни, за генетичните и биологични промени, че преходът, който описва Фройд 

в „Тотем и Табу“ от стадно, биологично възпроизводство към социално възпроизводство е 

осъществен в периода от 200 хил. години до 50 - 60 хил. години преди новата ера, т.е. до времевия 

праг на нормализиране на климата след последната ледникова епоха.  
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Този преход към първичната социална онтология – родово-семейната общност, родова 

асоциация и племе – се разгръща вследствие на „революционните“ промени в човешкото 

развитие, за които има вече историческа основа. Това са: снишаване на ларинкса и развитие на 

мозъчните центрове на речта; увеличаване обема на мозъка; хемисферна диференциация и 

диференциация на ръкостта; развитие на език, социална и емоционална памет; развитие на 

преден челен дял и неокортекс - способност за социално поведение съобразено със социални 

правила и ценности.  

Какви са данните в тази посока, можем ли да откроим факти до които палеонтологията и 

археологията са достигнали и „проговарят“ в това отношение? Един от тези факти е 

символичното значение на погребенията. Той може да покаже наличие на протосоциално 

съзнание и комуникация. Мирча Елиаде (Елиаде, 1976/1997) заявява в „История на религиозните 

вярвания и идеи“: „Очевидно най-древните и многобройни „документи“ са костите. От 

мустерския период (около 70 000 – 50 000 години преди нашата ера) може да се говори със 

сигурност за погребения. Но черепи и долни челюсти са открити още в по-древни слоеве, 

например от шукуцена (на ниво, датиращо от 400 000 – 300 000 години преди нашата ера), и 

тяхното наличие поставя проблеми. След като не става дума за погребения, съхранението на тези 

черепи може да се обясни с религиозни причини.  

„Всред многобройните примери за погребение с магико-религиозно значение нека 

споменем това в Тешик Таш, Узбекистан (дете, обградено с рога на диви кози), погребението в 

Шапел-о-Сен в Корез (в гроба, където почива тялото, са намерени множество сечива от кремък 

и късове червена охра). Охрата символизира кръвта и живота – символи на идеята за живот в 

отвъдното, а поставените сечива – средства този живот да бъде осигурен. Самата символика на 

специално отношение към тялото на починалия като към социално и психологически значим 

обект показва наличие на „ново“ качество в съзнанието на Хомо сапиенс сапиенс – наличие на 

трансцедентна реалност в чието битие и смисъл хората „съхраняват“ своите близки (охрата, 

хематитът се извлича отпреди 43 хил. години от мини в Родезия, Африка, а първите форми на 

употреба са открити отпреди 75,000 години).  

Това е сакрален жест на протест срещу Смъртта като обективен край на човешкия живот и 

преодоляването на тази крайност чрез „специална“ ритуална грижа, чрез която ще се осигури 

вечно съществуване в отвъдното. Парадоксалното тук е, че точно в погребалния ритуал древните 

хора показват биофилна психична тенденция – стремеж да се трансформира мистично смъртното 

тяло като живо в отвъден живот, иначе не биха били необходими сечивата като средства за 

оцеляване. Това е демонстрация на проторелигиозно поведение и наличие на човешко съзнание 

- без реч, социална комуникация и социална организация този процес не би бил възможен. 

Самата социална представа за време, за начало и край на съществуването сама по себе си е ясен 

и категоричен „знак“ за преобразуване на биологичното стадо в семейно-родовата структура на 

първичната социална онтология,  знак за „Начало на социалната онтология“.  

Периодът до следващата стъпка от социалната онтология – обединяването на родово-

семейните общности в родова асоциация и създаване на племе – би следвало да продължи докато 

се формират мозъчните структури и когнитивни процеси на първичните социални представи и 

категории и съответните паметови механизми на дългосрочна социална и емоционална памет. 

Този процес се описва като социална организация на „Тотемизъм и екзогамия“ от Фройд, 

благодарение на емпиричните данни, споделени от “бащите“ на съвременната антропология. В 

биологичното стадо има наличие на „групов брак“ – факт, отбелязан още Чарлз Дарвин.  

Индивидуалният елемент на връзка в брака изисква нуклеарно семейство и различна 

общностна и индивидуална идентичност, която е плод на цивилизационно развитие, много по-

назад в историята след Новата ера. В този тип семейни отношения има подчертан „страх от 

кръвосмешение“, който води и до невротични състояния, травми и натрапчивост. Представата за 

подобен инцест е символ на прекрачване на най-важната граница в цивилизованото 

съществуване. Затова основният въпрос, който вълнува Фройд и антрополозите, чиито текстове 

са споделени в „Тотем и Табу“, е „Защо страха от кръвосмешение при древните хора и живи 

племенни култури, при наличие на тотемна организация и екзогамия, е по-силен към 

представителите на своя собствен тотем, отколкото към реални кръвни роднини“. Това е факт, 

който е изключително смущаващ за представителите на Късновикторианската епоха.  
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Тотемът е първата родова социална категория, той подпомага общността да „управлява“ 

интегрирането си с друга общност. Без този процес на общностна интеграция и глобализация 

тотемната система е исторически и социално необоснована. Като социална категория тотема 

обединява общността на рода и я диференцира от другите родови общности. Това е исторически 

първата форма на общностна идентичност, постигната чрез използването на символ и 

социалнопсихологически процес на социална категоризация (Ташвел, 1984).  Обяснението на 

този феномен е в ограниченията пред социалната памет и социалната комуникация на древните 

хора. Ограниченията на социалните категории не могат да бъдат управлявани и комуникиран 

ясно от колективната и индивидуална памет чрез система на първични вярвания и ценности.  

Ние допускаме тенденцията към фундаменталната грешка като приписваме на хората от 

началото на човешката история нашите мозъчни и интелектуални възможности, включително за 

разбиране на механизма на „кръвното родство“ и „страха от кръвосмешение“. Необходимо е да 

проявим „принципа на релевантност“ в изследване на тяхната социална онтология. Ако 

реализираме процес на емпатия и „реконструкция“ на техния културен и психичен „хоризонт на 

събития“, ще разберем тези естествени ограничения на съзнанието. Индивидуалното осъзнаване 

на реалното кръвно родство е много по-късен етап в историята, първична е родовата социална 

представа за тотема. 

Древните хора са нямали социална представа и концепция, че създават децата в рода и имат 

„кръвни“ индивидуални връзки с другите – произхода на децата за тях е мистичен акт, а 

„кръвното родство“ се е определяло чрез една обща социална представа за тотема. Категориите 

„Бащи“ и „Майки“ за тях първо са били социални представи свързани с образа на Тотема, а не 

индивидуални категории и това е особеността на техния начин на преживяване и мислене за 

социалната реалност, базирана на постъпателно отвоюване на социалното, а след това и на 

индивидуалното време.  

Интересно потвърждение можем да получим от контакта с „живи култури“ – изследване 

на човешки култури, които и до сега са съхранили автентична тотемна система. Изследвайки 

обитателите на Тробриандските острови, Бронислав Малиновски установява, че бащата не бива 

да бъде определян като фигура от родовата структура, тъй като те не признават съществуването 

на биологично бащинство. На детето се гледа като заченато от Дух, а после бащата се появява 

като несвързан с това съпруг на майката.  

Табуто, или „забраната за кръвосмешение“, се разпростира най-вече между брата и 

сестрата. В примера виждаме една матрилинейна социална структура, в която момчето става 

член на рода на майка си и е под авторитета на своя вуйчо, отколкото на биологичния си баща. 

(Levine, 2010).  В основата на този пример е спецификата на колективната социална престава за 

родословие, което показва една идея от архаичен „космогонен характер“, базирана на разбираеми 

когнитивни дефицити от миналото - трудността да се свържат в логическа причинно-следствена 

последователност действия и субекти, отговорни за пораждане на човешкия живот.  

От друга страна, едно подобно дълбинно вярване, стереотипизирано правило в ритуала, 

придобива несъзнаван характер за членовете на общността и не подлежи на съмнение. То става 

основна част от базисния ценностен антропологичен модел, върху който се изгражда и 

вторичната структура на рода и племето. Всяка промяна в него ще има разрушителен характер 

за „социалната реалност“ на общността. Както осъзнаваме от анализа на тези артефакти и 

архаични социални представи, интелектуалните възможности на древните хора са се развивали 

в рамките на техния културен и социален хоризонт. Те са били свързани с използване на 

„специални“ оръдия на съзнанието, заимствани от естествени природни и космологични 

процеси, но креативно конструирани по нов и уникален начин – конструиране на първите 

времеви и социални представи. Подобни умения са били вложени от древните хора и в 

конструирането на първите „исторически“ общностни форми с тенденция за родова интеграция 

и глобализация в създаване на племето.  

Какви са мотивите за подобна интеграция? 

Тя не може да се реализира на нивото на човешката общност като биологично стадо - 

важно доуточнение, което може да помогне за анализа  в тази позиция, получаваме от Зигмунд 

Фройд (Фройд, 1913/1994) и изследванията в етологията. Фройд цитира идеята на Чарлз Дарвин 

за биологически най-силния индивид самец, който се е утвърждавал като лидер в стадото чрез 
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властта, която е реализирал, върху повече от женските индивиди чрез монополизиране на  

процеса на сексуално възпроизводство. Категоричните биологични характеристики и 

стремежът за задоволяване на сексуалния инстинкт са му давали възможност за заемане на алфа 

позиция в стадото.  Наблюденията в зоологията и етологията на борбите и съперничеството 

между мъжките самци за обладаване на женските са израз на зародиша на социалната власт под 

формата на стадна власт. Сексът и биологичната сила са израз на съхраняването на вида чрез 

вътрешновидовата борба. Така този алфа мъжки доминира и въвежда в известен смисъл 

сексуален монопол, своеобразна екзогамия с основната част от женските индивиди. Другите 

самци или създават свои стада чрез отделяне, или са в подчинено състояние и имат периферно 

отношение към възпроизводството. 

В тази позиция на анализа можем да споделим изключителните наблюдения и прозрения 

на Конрад Лоренц (Lorenz, 1963/1966), етолог, зоопсихолог и нобелов лауреат в областта на 

физиология и медицина. Според Лоренц образуването на нови динамични стереотипи и тяхната 

„ритуализация“ подпомагат биологичните същества да не достигат до деструктивна агресия в 

сексуалните битки, за да не се унищожи вида. Мъжките самци започват ритуален „танц“, 

„симулация“, който ще бъде решаващ за изхода на половия подбор – женската предпочита 

обикновено този, който е най-издръжлив в този „сексуален“ обред. В ядрото на хуменидното 

стадо виждаме две тенденции, които се застъпват и които като потенциал ще предположат 

бъдещото социално развитие: 1) биологичните основи на социалната власт; връзка между 

биологична целесъобразност и прототип на социалната власт; наличие на алфа лидерство в 

хуменидното стадо; 2) ефектът на количествено нарастване на броя на стадните хуменидни 

групи и утвърждаване на прототипа на монополизираната екзогамия като трайна стадна 

организация. И двете тенденции ще имат значение като изминат еволюционен етап в бъдеще.  

От друга страна, при хуменидното стадо наблюдаваме ограничена възможност за 

количествено и качествено нарастване на общността. Тя варира като обем между 20-30 

индивида до максимално 80, своеобразна граница за повечето висши примати.  Всяко по-

мащабно нарастване е възможно само чрез процеси от нов качествен и „нелинеен“ характер – 

процеси на социална интеграция и глобализация. Те могат да бъдат осигурени не чрез 

биологичната форма на „естественото“ биологично стадо, а с „изкуствено създадени общности“ 

– родово-семейните асоциации, базирани на „Кодекс“ за регулиране на брачните отношения.  

По този начин общността печели важни конкурентни предимства: по-разнообразен 

хабитат; по-качествени и по-мащабни хранителни и други ресурси; повишено социално и 

индивидуално самочувствие за по-сигурно и по-качествено оцеляване и възпроизводство, 

градиращо над биологичните и индивидуални фактори социално съществуване. Не са без 

значение и възможностите за по-ефективно участие в конкурентни битки и миграции с цел 

контролиране на територии и ресурси. Това до голяма степен е отговорът на въпроса за 

„изчезването“ от историята след 250 хил. години доминация на „неандерталец“ и на „денисов“ 

човек.  

Да се върнем отново на тотемизма и екзогамията с важните уточнения, които направихме 

за поведението и развитието на хуменидното стадо. Разглеждайки примерите от австралийските 

аборигени, Фройд характеризира тотемизма като първична социална институция, 

характеризираща се с тотем-символ и строги правила („табу” ) на общуване в рамките на 

племето. Тотемът обикновено е животно, по-рядко растение или природна сила, който има 

пряка връзка с поведението на членовете на родово-семейната структура. Тотемът се възприема 

емоционално, амбивалентно както като праотец, дух-пазител, космогонен посредник, закрилящ 

рода, така и като опасен, страховит, застрашаващ чрез своята мистична сила тези, които 

нарушават тотемните правила и задължения. Членовете на рода поемат свещени задължения 

(„Табу“) да не убиват своя тотем, да не вкусват неговото месо, периодично да провеждат 

празници с обредни представления - танци, песни, ритуални действия, съживяващи и 

характеризиращи особеностите на тотема. Само в особени ритуални случаи тотема се пренася 

в „жертва“, като на този феномен ще обърнем специално внимание по-нататък в изследването. 

Наследяването и инициацията чрез тотема в началото се извършвало по бащина линия. В по-

късните етапи наследството и инициацията са по майчина линия, като в антропологията са 

описани разнообразни форми на унаследяване и брак.  
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Това са форми на разширяване и на своеобразно „глобализиране“ на родовата общност. 

Като резултат се получава система от няколко рода, които създават асоциация – „фратрии“, 

които са под контрол за възможността за брак. По-късно тази система поражда племенната 

структура с различен брой фратрии, като в нея можем да открием съчетана тотемна космология 

и основа за представителна власт в събрание на старейшините. 

Членовете на тотема имат „социален Кодекс“ за брачни отношения, който има просто, но 

универсално правило - нямат право да сключват брак с другите негови членове, а сексуалното 

общуване в рамките на тотема било жестоко наказвано със смърт и за двамата пристъпили 

правилото. При Екзогамията като първа форма на брачен съюз се предполага групов брак, 

хората имат колективни майки и колективни бащи без индивидуална диференциация, страхът 

от кръвосмешение е не толкова от сексуално общуване с реални близки родственици, а преди 

всичко с представители на собствения тотем. При реконструиране на смисъла на тотемната 

организация и екзогамията разбираме възможността за образуване на трайна и 

възпроизвеждаща се във времето и пространството човешка общност, която, чрез въвеждане на 

строги правила и кодекс на регулиране на отношенията, няма да регресира отново до родово-

семейната структура на човешкото стадо и на биологичното възпроизводство.  

Можем да обобщим - това е краят на преходния период и „Началото на социалната 

онтология“, развитие на Хомо сапиенс сапиенс като история на развитие на неговите общностни 

форми. Можем да предположим, че това е колективен и „рационален акт“ на социален градеж, 

който, по модела на разпространение на иновациите, е обхванал голяма част от вида като 

своеобразна протосоциална революция. Разбира се с уточнението, което въведохме по-горе за 

„типа“ рационалност на древните хора, които боравят с колективни социални представи под 

формата на мистични сили. 

Какъв е смисълът на тези правила? 

1-во: Да осигурят интеграция само с други, различни от собствената, семейно-родови 

структури, за да се гарантира количественото и качествено развитие на общността.  

За това е толкова важна забраната за секс и брак вътре в собствената тотемна общност, а 

не толкова страхът от кръвосмешение с близък роднина, което е исторически много по-късен 

факт на развитие на съзнанието. Сексуалността, която е основната форма на биологичната 

еволюция, е въведена под социален контрол, нейното задоволяване ще бъде само чрез регламент 

– „Кодекс“ за брак, който има социално онтологичен характер – осигуряване на смесването 

между родовете, за да се поддържа жива новата общностна структура на родова асоциация и 

племе. В тази насока важни са двата механизма, които ще станат и основните движещи сили на 

човешката история – общностна интеграция и глобализацията към по-мащабна общностна 

структура. Новото човешко качество на поведение е това, което отлага, регулира и санкционира 

прояви от чисто биологичен, инстинктивен характер, за да бъдат задоволени по друг социален и 

човешко приемлив начин. Зигмунд Фройд нарече този процес „принцип на реалността“, принцип 

на „отложеното задоволяване на удоволствието“. Ще дадем ново тълкуване на този принцип, 

който в по-голяма степен изразява смисъла на този акт: „Принцип на поставяне на 

индивидуалното биологично съществуване под социален контрол“.  

Психичната система, нейните интелектуални и емоционални процеси, както показа Фройд 

в психоаналитичната реконструкция, трайно придобиват три структурни елемента: 

„несъзнавано“, „предсъзнавано“ и „съзнавано“ както в индивидуално психичен план, така и в 

колективен план. Проявяват се механизмите на изтласкване и компромисно завръщане на 

травматичното или социално неприемливо съдържание чрез принципа на „реалността“. В тази 

насока са и дадените биологични „жертви“ – жертва се биофилното начало в човешкото 

поведение и то не към чуждите, а към членовете на собствена човешка общност. Санкциите с 

изгонване и смърт освен травмиращ ефект имат и ефект на разстройство на регулирането на 

страха и агресивната готовност. Агресивността и насилието вече не са под инстинктивен 

биологичен и индивидуален контрол, а под контрола на сложна надличностна и институционална 

активност и мотивация; те имат обоснован институционен характер – следи се спазването на 

„Кодекса“ за брачни правила. Основната цел е гарантирането на определено статукво в родовата 

асоциация и племенни отношения.  
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Практически при установяване на тотемистичните отношения се проявяват за пръв път в 

човешката история социално нравствените и законови регулатори и съответстващо им съзнание. 

За това можем да наречем тези отношения социални, като приемем едно пределно общо 

определение за социално поведение на членове на човешка общност, базирано върху правила. 

На този етап можем да предположим развитие и унаследяване на определени мозъчни и 

интелектуални достижения на съвременния човек като: преден челен дял и неокортекс (без които 

хората нямат поведение базирано на принципи); използване на речта като социална комуникация 

във възприемане и налагане на социалните правила; формиране на абстрактно, ценностно 

мислене, разпознаване и управление на социалното поведение; наличие на проторелигиозни и 

метафизични преживявания. 

2-ро: Социален контрол върху сексуалността на младите индивиди и наличие на латентна 

фаза в нейното развитие. Ритуали тип „второ раждане“ чрез инициация за зрялост и готовност за 

брак.  

Този социален контрол на сексуалността намалява енергията на конфликта с „алфа“ 

позицията в племето и с родовия елит като цяло. Намалява необходимостта да се убиват или 

изгонват членове на общността в млада възраст поради проява на сексуална активност, която 

може да има както деструктивен характер за приетите тотемни правила, така и да породи 

биологична криза на възпроизводство на общността при много случаи на наказание. Много 

вероятно е да се е оформила естествена позитивна норма на баланс между двата фактора, която 

исторически се е „закрепила“. Ако липсва контрол върху секса и утвърждаване на латентната 

фаза в сексуалното развитие, половото съзряване ще приключва на 6 или 7-годишна възраст. 

Пример в това отношение е половото съзряване на шимпанзетата. Разликата с човека е от 3 до 6 

години. Това е и липсващият до сега отговор в психологията и хуманитарната медицина на 

проблема за латентната фаза в сексуалното развитие. Можем да предположим, че въвеждането 

на практики, които пряко регулират младежката сексуалност в родово-семейните асоциации и 

племенните общности, до голяма степен ще направят тяхното социално възпроизводство по-

безконфликтно.  

Това изисква разграничаване на социалните пространствата за младите индивиди по пол – 

трайно оформени със система на забрани „изцяло мъжки“ и „изцяло женски“ пространства, 

разграничаването им от опасно, нерегламентирано общуване с членове на собствения клан – 

„строго табу“, както го описва Фройд (Фройд, 1913/2013), регулиращо погледи, докосвания, 

пространство на общуване.  Маргарет Мийд и Клод Леви Строс също описват отношенията в 

родово-семейните структури на „близки“ и „опасни“ в зависимост от приетите родови правила. 

Въвеждането на дейности от несексуален характер за „сублимиране“ на енергията на младите 

индивиди също ще ги предпази от „опасното общуване“. Това е своеобразно „протоучилище“ 

като отделна форма на социална и интелектуална активност. Има много примери на „символично 

ловуване“, танцуване и ритуали на млади ловци като подготовка за тяхната инициация за „второ“ 

раждане. Разделението на половете позволява да се предположи съществуването на тайни обреди  

само за мъже (Елиаде, 1976/1997), изпълнявани преди ловните експедиции. Подобни обреди 

представляват аналози на “мъжките общества” (Männerbund); “тайните” са разкривани на 

юношите чрез обредите на посвещенията.   

От друга страна, след ритуала на „второто“ легитимно раждане, младият индивид е с 

желани качества за брак от стана на другите тотемни родове. Обикновено инициацията е чрез 

промяна на името и чрез многостепенен ритуал. Интересен пример откриваме в наблюдение на 

„жива“ племенна култура, описана от Гилбърт Хердт (Herdt, 1987) от Департамента по 

поведенческите науки в Университета на Чикаго, Илинойс. Основната цел на инициализиращите 

ритуали при племето Самбиа е превръщането на момчето в мъж. Инициализацията протича в 

шест етапа, през които момчето е изолирано от всякакви жени. Показателно откритие е 

направено от Михаил Герасимов, водещ съветски антрополог в Мал’та в Сибир (Герасимов, 

1958). Става въпрос за “село” (датирано в периода 21-23 хил. години), чиито правоъгълни къщи 

са разделени на две половини -  дясната е предназначена за мъжете (тук са открити единствено 

мъжки принадлежности), а лявата принадлежи на жените; женските статуетки произхождат 

изключително от този сектор. Техни съответствия в мъжкото отделение представляват птиците, 

но някои от тях са били тълкувани като фалоси.  
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От друга страна, са открити значително количество женски изображения и статуетки през 

последния ледников период в Сибир. Те са изваяни от камък, кости и слонова кост от 5 до 25 см.   

Тези форми на контрол са се стереотипизирали и „ритуализирали“, както се изразява Конрад 

Лоренц, в рамките на хилядолетното им приложение и, както установяваме в биологичен и 

генетичен план, са станали „част“ от човешката биологична и социална природа – латентна фаза 

в сексуалното развитие, която липсва при всички други биологични видове. Или както отбелязва 

Фройд - важна цивилизационна придобивка на хората, позволяваща им развитие на по-висока 

култура, но платена със склонността им към невроза. Независимо от това латентната фаза няма 

естествен биологичен характер и може да бъде повлияна както от средата, така и от състоянието 

на личността. Има примери в медицината за ранна сексуална зрялост на човешки индивиди от 3 

до 6 годишна възраст. Това е доказателство, че латентността е вторичен белег и генетично-

хормоналната програма, която се е утвърдила в човешката физиология поради увреждане, може 

да не сработи (Василева, 2006). 

Като Табу за много цивилизации е недопускането на ранна сексуализация на отношенията 

с младите човешки индивиди - това поведение се приема като един морален и законов инцест и 

неговото историческо начало е, както твърди и Фройд, в праисторията. Това е процес, който ще 

открием и в казуса „Късният Рим и криза в първичния ценностен антропологичен модел“ на 

цивилизации в регрес. Техните елити, уморени и демотивирани, са склонни да прекрачват 

основните граници, които са табу от зората на човешкия произход, да живеят в инцест, което 

силно демотивира техните последователи и прави невъзможно възпроизводството на техните 

вторични социални институции.  

Империите, както ще установим в следващият параграф на дисертационното изследване 

„Етногенеза и Цивилизация“, се разпадат на ядрено равнище – на нивото на базисния ценностен 

антропологичен модел. За това „спасението“ на Късния Рим, което „добавя“ близо 1000 години 

съществуване, е неговото „ценностно прераждане“ чрез първичния ценностен модел на „Светото 

Тайнство на Християнското семейство“ – мисията и благоразумният избор на „свети 

равноапостолни цар Константин и неговата майка царица Елена“. Както виждаме този процес е 

един от основните хуманизиращи фактори в родовата история на човечеството. Чрез него се 

чества преодоляването на биологичното възпроизводство на човешкото стадо чрез Кодекса и 

смисъла на първата историческа регулация, творяща изцяло нова човешка форма на общност – 

родовата асоциация.  

Този анализ за пръв път в историята на социалната наука обяснява нерефлектираните и 

„изтласкани“ от рационално човешко осмисляне и осъзнаване факти на съществуващите и досега 

ритуали на мъжка или женска кастрация, на мъжко или женско обрязване и всички други 

ритуални дейности, свързани с половите органи на младите човешки индивиди и отношението 

като цяло към тяхната сексуалност (Romberg, 1985). Обрязването, кастрацията в реален или 

символичен план е „социален символ“ за това, че индивидуалният секс и сексуалният орган са 

под социален контрол – контрола на родовата общност. По подобен начин можем да възприемем, 

но на по-високо символично ниво, и даването на „обет за безбрачие“, за служба на по-висша 

социална инстанция – „символично“ индивидуално „кастриране“, лишаване от лична сексуална 

мотивация, биологично пълнокръвие и осъществяване в името на идеалите и ценностите на 

общността – принасяне в „жертва“ на лично значимо биологично битие на по-висок в социалната 

онтология социален смисъл. Като цяло темата за социалния контрол върху сексуалността е 

фундаментална за анализа на човешкото социално и психично развитие и е необходимо да се 

проведат отделни комплексни изследвания, мотивирани единствено от стремежа към научна 

истина и възстановяване на биофилното начало в човека. Всички травмиращи и насилствени 

практики за полов контрол и инициация от архаичен характер в съвремието не са необходими, 

защото човекът не е заплашен от връщане назад към биологичното си съществуване.  

Обратното, свръхсоцаилизацията и сливането на социалността с некрофилната психична 

тенденция дълбоко патологизира и фиксира човешкото развитие към отминали исторически 

епохи и взаимоотношения. От друга страна, цивилизацията трябва да пази ревностно 

достиженията си, а именно възможността младите хора да имат период свободен от сексуален 

интерес и биологична доминация, който да дава възможност за изграждане на надличностни 

интелектуални и социалнопсихични механизми на тяхната бъдеща човешка активност.  
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Латентният период е още по-необходим при ситуация на увеличена продължителност на 

живота и на предстояща „четвърта индустриална революция“, при която въображението и 

човешкият талант ще бъдат пряка технологична и производствена сила. Развитието на символно 

съзнание, усвояване на значителния корпус от нови знания в науките, изкуствата и 

цивилизацията като цяло, както и развитие на социалните и емоционални умения, изискват 

увеличени усилия за интелектуално и личностно израстване, които ползотворно могат да се 

реализират в рамките на латентния период. Един от романите, който е основен белег на 

Модерността в литературата -  „Лолита“ на Набоков , освен естетическа стойност, има ценностна 

и морална страна като символ на промяна в ценностно-антропологичния модел на съвременната 

Западна цивилизация – инцестуозния характер на връзката с младия човек, която се описва в 

романа, е белег на типичното за ‚уморените“ цивилизации поведение на социален и ценностен 

разпад.  

Част от „съпротивата“ на незападните съвременни цивилизации към Западната, особено от 

страна на Исляма, е точно това тяхно усещане за „прекрачване на свещени“ граници по 

отношение на сексуалността и младежкото съзряване. Модерният медиен капитализъм, актуващ 

със своето съдържание психичната система на подрастващите с „ранна сексуализация“, 

застрашава основно табу на човешката цивилизация и функциониране на базисния ценностно-

антропологичен модел. Естествена културна реакция в това отношение, по подобие на семейната 

ценностна революция на Християнството в Късния Рим, е затваряне в кода на традициите и 

консервативно следване на практиките за контрол върху сексуалността. Това е и неосъзнатата на 

Запад ключова мотивация на ислямския фундаментализъм, който обвинява Запада в упадъчност 

на ценностите, в антисоциалност при преследване на финансови печалби на всяка цена, както и 

с нарушаване на цивилизационната норма на латентната фаза в сексуалното развитие. Според 

редица радикални имами, съвременното медийно потребителското общество руши устоите на 

човешката цивилизация и превръща незрялото човешкото тяло в стока.  

Подобна тенденция вторично възвръща в началото на 21-ви век на Запад консервативните 

семейни ценности на Християнството, което не доминира като масово споделен ценностен 

антропологичен модел от началото на 20-ти век. Затова важна мисия е да се възстанови на нивото 

на интеграцията в психологическите изследвания връзката между клиничната, консултативната 

и социалната психология, подкрепени с най-новите достижения на хуманитарната генетика и 

биология. Теоретичната рамка на настоящото изследване на социалната онтология може да 

окуражи подобни между дисциплинарни изследвания, за да се разкрият всички възможности и 

„механизми на нова нормалност“ по отношение на развитието на младите хора.  

От една страна, трябва да се преодолеят архаичните тенденции на социални травми в 

човешкото развитие от миналото, а от друга да бъдат генерирани релевантни научни начини за 

тяхното преодоляване и възможности за по-балансирано личностно и интелектуално развитие.  

Факт на „неудобна истина“ е обрязването на млади жени в рамките на съвремието. То е 

често практикуван обичай в Африка (Onyishi, Prokop, Okafor & Pham, 2016), въпреки 

множеството кампании, които се водят от ООН и институции за защита правата на човека. 

Открива се, че то играе по-скоро социална функция. Жените, които са били обрязани показват 

по-ниски нива на социална сексуалност (сексуални отношения със случайни или слабо познати 

индивиди). Съпоставено с доминацията на патриархалното общество, което властва в повечето 

африкански племена, се разкрива насилствената му функция. Женското обрязване се практикува 

като метод, контролиращ сексуалността на жената, като част от притежанието ѝ от нейния мъж. 

Обрязването гарантира нейното по-високо ниво на лоялност към съпруга ѝ, или по-точно казано 

занижени нива на желание за отношения с друг мъж.  

3-то: Да се обозначи чрез тотем рода, за да се постигне уникална общностна идентичност. 

Това е процес на архаична социална категоризация, която се простира във възможния 

социалнопсихичен и интелектуален „хоризонт на събитията“ за древните хора.  

Първите форми на „древно изкуство“ се фокусират преди всичко върху символизиране и 

обозначаване на тотема, за да се установи ясна и категорична идентификация в индивидуалната 

и колективната памет. „Ре-актуализирането“ в паметта чрез ритуали, празници и угощения ще 

утвърди това в индивидуалното и колективно съзнание, а проторелигиозния символ ще внуши 

неговата онтологична значимост. Първата проява на религиозни представи в историята се 

наблюдава при ловците-събирачи.  
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Тяхната религия се фокусира в няколко области: отношението към жертвата, към основния 

енергиен източник – убитите животни и към контрола върху природните територии. Мирча 

Елиаде посочва феномена на обратимост по отношение на жертвата и човешката душа. 

Погребалните практики на древните хора, свързани с животни, показват, че те са вярвали, че в 

животното има дух - негов повелител и закрилник. Това е един процес, който показва преплитане 

на живота и смъртта. Това е един първичен анимизъм, който одухотворява и създава човешко 

качество в животните и природата. Поради своята логика на произход, представителите на 

цивилизацията на ловците-събирачи вижда живот там където съвременният човек не вижда. При 

смъртта те виждат перспективата за задгробен живот. Това е първото осмисляне на социалното 

време, което създава универсум от вечно естество. Социалното време е обратимо и работи с 

категориите на вечността, като няма понятие за край. Тук се коренят митовете и архаичните 

социални представи  за Прераждането, за Новата година. От ключово значение за системата от 

вярвания е непрекъснатото разширяване на хоризонта от събития и придобитото усещане при 

древния човек на контрол върху времето и пространството. 

4-то: Да се създаде нова структура, която не е съществувала до този момент в историята, 

структура на по-сложно управление на родово-семейната асоциация и възникващи племенни 

форми – съвет на старейшините и заедно с него обща колективна рамка на тотемните същества, 

символизиращи родовото единство; възникналите чрез ритуалите на „Жертвата‘ и ролята на 

Шамана, протоформи на политика и религия.   

Тази структура е протоформа на политическите организации, които имат представителна 

власт. Всеки един от родовите тотеми, присъства в тази своеобразна родова демокрация със своя 

лидер. По този начин се дава основа на протополитическото, което, заедно с проторелигиозното, 

ще се отдели в бъдеще в собствена институционална рамка. Събранието на старейшините се 

придържа към общ  Кодекс и решава в диалог проблемите на общността. Създават се традиции 

на унаследяване на властта и собствеността, на отношение към враговете и робите, на лидерство 

в племето – протосоциалната роля на владетеля.  

Картината, която Зигмунд Фройд описва, на социално травматичното събитие, което 

определихме като „Комплекс на отцеубийството“, е последствие от формираното ново 

колективно политическо тяло на племето. Приетите правила на колективно начало в 

общностната политика потискат и трансформират стремежа за индивидуална и биологична 

доминация на алфа позицията в стадото в стремеж за социално контролирано и интегрирано 

действие. Символичната „Жертвата на тотема“, ритуализира енергията на  първичната социална 

травма, като възвръща чувството на вина и отговорност, върху които се изгражда и управлението 

на първата представителна общностна институция. От друга страна, жертвената готовност не се 

изчерпва само с животни. Тя се екстраполира и върху самия човек. Той се жертва, за да се 

постигне надиндивидуална, колективна идентичност на племето. По-късно, при “Авраамовият 

комплекс” – акт на милост към човешкия живот, отново ще наблюдаваме инверсия, т.е. как 

човешката жертва се сменя с животинска.  

Това показва, че вече не е необходима жертва от такова естество, защото социалната и 

религиозна връзка с Бога е твърда и установена. Това е основата за формиране на религиозно и 

политическо съзнание в историята и прототип на промените, които ще настъпят в следващите 

фази на развитие. Напълно съм солидарен със Зигмунд Фройд, независимо от обвиненията към 

психоанализата в редукционизъм, че няма как да обясним основните религиозни и политически 

ритуали, институции, интелектуални теории и практики, които се пораждат по-късно в 

историята, ако подобни събития в архаичната човешка история не съществуваха.  

Трябва научно да се признае фактът на тяхното съществуване. Дори при наличие на 

неприемливост и потисната травматичност за обичайното съзнание, те са в основата на 

първичната социална онтология. Логично е да предположим, че в процеса на образуване на 

племенната общност са се наложили индивидуални жертви от страна на отделните родове.  

Няма как да се образува общото родово единство без да има такъв елемент на компромис 

и жертва. Много примери на архаични социални представи и митове са фокусирани не върху 

отцеубийството, а върху детеубийството – Кронос изяжда децата си, Ромул и Рем, Авитохол като 

деца са заплашени с убийство. Конфликтната социална динамиката е и в посоката „баща/майка“ 

– „деца/младежи“, както и между полово. В това отношение са показателни сходните 
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митологични „сценарии“, които наблюдаваме в религиозните традиции на разнообразни, не 

общуващи помежду си култури. Човешките жертвоприношения са изконна практика още от 

зората на човешката история. Представата за боговете на древните хора е била като за същества 

подобни на тях. Те са се пазарили с тях, молили са ги, заплашвали са ги или са ги изнудвали. Те 

са били приемани за участници в техния социум, но от по-високопоставен ранг, имали са 

способности и възможности, от които обикновените хора са се нуждаели. Поради тази причина 

древните хора са изпадали в разменни отношения с тях.  

Отреждали са част от това, което са притежавали или придобили, в замяна на реципрочен 

акт от страна на бога – успешен улов, безпроблемно раждане, изгряване на Слънцето (при 

Ацтеките например) или друго събитие, от което са се нуждаели. Колкото по-голямо е желаното 

събитие, толкова по-голяма е цената му. А какво може да струва повече от човешкия живот? 

Иначе казано, човешката кръв е „разменната монета“ с най-висока стойност. Имало е два основни 

вида човешки жертвоприношения: на престъпници и на “богоизбрани”.  

В първия случай, жертвоприношението играе по-скоро социално утвърждаваща функция. 

Като жертва се дават престъпници, военнопленници, социални ренегати. Печалбата е двойна за 

общността – отървава се от нежелани хора и благоразполага божеството. В другия случай, в 

жертва се пренася човек с изключителна стойност и сакрална чистота – владетел, девица, дете 

(Aldhouse-Green, 2001).  

Но феномена на жертвата не е свързан с само с контрола върху сексуалността и природата. 

Жертва се дава, за да се гради. Строежът на град или сграда е еманация на човешкия строеж на 

общност, приложена към материалния свят. Затова в основите на много исторически сгради са 

открити останки от човешки жертвоприношения. Този ритуал се е изпълнявал като прототип не 

по отношение на сградата или строежа, а по отношение на устойчивостта на общността. Чрез 

жертва тя символизира трайността на своето съществуване. Жертвата е специфичен посредник 

между реалния и отвъдния свят. Чрез жертвата хората от реалния свят общуват с вечността. В 

този смисъл жертването за това първично ниво на цивилизацията не е акт от некрофилен 

характер, а екстатично и метафизично събитие от съграждащо естество, съграждането на по-

висша общностна идентичност. Трябва да се разграничат двата компонента: на биологично ниво 

става въпрос за некрофилния, а на социално - за биофилен психичен компонент. Проблемът в 

зората на човешката цивилизация е, че чрез биологичната жертва се реализира общностен и 

социален градеж. Нанасяне на невъзвратима човешка щета и убийство за нас, като хора от 

съвремието, и утвърждаване, възстановяване на социалния ред на човешкото и общностно 

съществуване за тях, като хора от Древността.  

Така в зората на човешката история се появява една нова роля в религията на ловците-

събирачи – шаманът. Добър пример в това отношение е този, който посочихме от пещерата Ласко 

- картина на бик, шаман и птица. Бикът като символ на плодородието и живота, птицата като 

символ на душата и техният посредник – шаманът (Елиаде, 1976/1997).  Чрез своите 

преживявания шаманът осъществява мистичното сливане. Практиката на шаманизма се 

диференцира от общите практики извършвани в обществото. Той играе ролята на своеобразен 

„терапевт на общността“. Шаманизмът по-късно ще създаде и ще поддържа кодекса от 

взаимоотношения в общността, както и основни системни вярвания. При шаманизма 

наблюдаваме прототип на всички по-късни форми на грижа за душата, за космоса, за социалния 

и индивидуалния ред. Тези вътрешни несъзнавани конфликти и фиксации захранват най-

вълнуващите постижения в изкуството, особено в драмата. За какво става дума всъщност в „Едип 

цар“ и „Електра“ на Софокъл, в „Хамлет“ на Шекспир, в „Куклен Дом“ на Хенрих Ибсен. Тези 

архаични модели са в основата и на мащабните митологични схеми на религиозните системи и 

вярвания, чиито произход ще разгледаме в параграфа „Етногенеза и Цивилизация“. Дълбинната 

идентификация със социално травмиращи събития от праисторията привлича хората с 

възможност за силни емоционални „катарзисни преживявания“. Във всяка вълнуваща драма 

можем да открием един от 6-те основни особености на прехода към хуманно социално 

съществуване‚ тяхното „релативиране“ и „проиграване“ на един или няколко свързани сценария, 

които гарантирано вълнуват и създават естествена и несъзнавана емоционална човешка 

идентификация. Много подобни са митологичните и религиозните наративи, които по един или 

друг начин „съживяват“ в мита тези базисни сценарии. Това е така, защото те са в основата на 

първичната социална онтология. Не можем да си представим човешко съществуване без тях. 
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Етногенеза и Цивилизация. 

В настоящия параграф на дисертационното изследване ще рефлектираме върху уникалните 

качествени, общностни и исторически критерии, които характеризират макро- и мега 

общностните образования от рода на етносите и цивилизациите, на държавите и религиите, 

реализирали се след епохата на родово-семейните асоциации и племенни култури.  А целият този 

процес възниква с Етногенеза. При общностните форми на родови асоциации и племена, и 

техните исторически проявления, наблюдавахме развитие на протоформи, които се разгръщат и 

придобиват реални и мащабни социални характеристики в развитието на етноса. Етносът е този 

основен „междинен“ елемент, този средищен социално-онтологичен феномен, без който другите 

форми на мега общностни образования не могат социално, исторически и смислово да се случат. 

Етническата идентичност възниква на база племенни обединения. Има два ключови 

механизма, които са характерни за всички етноси и наличието и на които характеризира 

Етногенезата като цяло. Механизми, които са факт не само за този общностен феномен, но и за 

цялата социална онтология – механизмите на социална интеграция и общностна глобализация. 

Преди интеграцията обаче наблюдаваме естествена социална конфликтност на нивото 

конкуриращи се родови асоциации и племенни общности.  

При първичните общностни форми глобализацията е улеснен процес поради факта, че има 

един единствен възможен исторически и еволюционен ход, но в по-късните етапи е налице един 

не толкова хармоничен и строен процес, защото част от племенните общности не прерастват в 

етноси. Не всички са с динамичен фактор на еволюционно развитие. Никоя общност не е 

„задължена“ да реализира еволюционна промяна, ако тя съзнателно и конструктивно не 

предприеме това съвместно с друга общност. Сходна е ситуацията, която вече анализирахме, с 

биологичното човешко стадо - не всички човешки видове създават социална организация и 

преминават еволюционно напред. Няма как едно единствено племе да създаде Етногенеза, да 

реализира самостоятелно по-мащабна и качествено различна мега човешка общност - трябва 

социално да се интегрират и други. Това е част от „предизвикателството“ на социалното развитие 

– силни и витални родово-племенни общности не са мотивирани да „разделят“ силата и 

виталността си с други. По този начин, подчертавайки своята индивидуалност, в перспектива те 

губят в стратегически план. „Съединението прави силата“ е кратката формула на Етногенезата.  

Тук от основна роля е същият феномен, който вече анализирахме и който е направил Хомо 

сапиенс сапиенс доминиращия човешки вид - социалният компромис на общностната 

интеграция. Племената трябва да направят компромис по отношение на своята идентичност, за 

да могат успешно да интегрират други племена и да надградят общността си до етнос. 

Асоциацията в по-голяма общност води до загуба на индивидуална културна идентичност. 

Централизацията е акт на реално или символично културно насилие с цел конструиране на 

„общностния Гещалт“ на Етноса и консистентност на общностното тяло, което води до 

глобализация чрез интеграция.  

Глобализацията гарантира трайно „светово“ възпроизводство на общността от по-голям 

мащаб. Търси се оцеляване и развитие на индивидуалното съществуване на племенната общност 

чрез включване, разширяване и създаване на нова общностна идентичност от качествено 

различен порядък. Тези от племенните общности, които не реализират подобен процес, изпадат 

в механизма на “различно социално еволюционно време”, понеже всички общностни форми на 

социалната онтология, както показахме в предната глава на дисертационното изследване, 

стартират от един общ хоризонт на събитията – този на родовата асоциация и племенна общност. 

Предварителната фаза на Етногенезата се характеризира с прехода от ловно-събираческа 

адаптивна стратегия към земеделска. Исторически това се случва след последния ледников 

период - между 15 и 6 хил. години преди Новата ера. След преминаването в уседналата фаза на 

земеделието, ловът като начин на препитание почти изчезва от адаптивните стратегии на хората. 

Мирча Елиаде (Елиаде, 1976/1997) нарича този преход “изгонването от Рая”.  Една от причините 

за усядането е затоплянето на климата и новите възможности, които идват с това. Другата 

причина е напредъкът в човешкото мислене и научен рационален подход, приложен към Земята 

и нейните растителни плодове, към наблюдение и управление на природни процеси.  
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Като когнитивна и адаптивна стратегия земеделието изисква растението и „растителното 

царство“ да се наблюдават в техния природен цикъл. Това означава надхвърляне в паметовата 

психична система на древните хора на Годината. Диапазонът на социални представи на древния 

човек, който предприема земеделие като адаптивна стратегия, е много повече от Година - той 

трябва да овладее поне няколко природни годишни цикъла, за да може да се намеси в природния 

процес като цяло. Това е причината според Мирча Елиаде, „Адам да е изгонен от Рая“, защото 

никога повече няма да живее вече в непосредствено единство с природната среда. Няма повече 

да живее в една човешка ситуация, в която някой друг ще се грижи за възпроизводството на 

ресурсите - божествена или природна сила на анимизма. Това е и първият научен експеримент в 

историята с алгоритъм от 4 стъпки: 1) стремеж към управляеми практически резултати; 2) 

хипотеза как да се постигнат те; 3) извършване на определени промени и усилия във връзка с 

хипотезата и 4) постигне на нов, природно несъществуващ резултат във връзка с предварително 

планираните цели. 

След това „интелектуално“ и „инженерно“ откритие процесът се ритуализира и 

автоматизира. Възниква първата целенасочена форма на труд - земеделието. Трудът изисква 

системно действие, системно усилие за овладяване на природната действителност, която не 

съществува преди този акт сам по себе си. Култивираното растение не съществува в природната 

действителност, то е било създадено след човешка намеса. Земеделието изисква много по-

развити когнитивни интелектуални процеси и социална интеграция. Земеделието като адаптивна 

и когнитивна стратегия е процесът, който придвижва речта към структурирания, систематизиран 

език; от ситуационно мислене в рамките на краткосрочен мисловен или социален хоризонт към 

дългосрочно систематично мислене – произход на символите и закономерностите на 

математиката, физиката и системите за оценка и обмен на стойността, т.е. финанси и икономика.  

На тази база възниква езикова система, а после и първите форми на писменост, която може 

да бъде преподавана, понеже е изградена върху общи граматически, всъщност общностни, 

правила. Всяка общност създава уникална езикова група, която е базирана върху заобикалящата 

природна и социална среда. Езиковият контекст се определя от уникални местни, социални и 

климатични условия - флора, фауна и тяхната речево-звукова имитация и управление. Хората 

имат универсални умения и умствени възможности, но езиковата реалност се е конструирала 

локално в тяхната уникална етнокултурна среда.   

Не е случаен митът за „Вавилонската кула“, с който стартирахме дисертационното 

изследване. Човечеството исторически и обективно е „наказано“ с езиковото и етническо 

различие, което е и социален мотив за най-деструктивните и некрофилни измерения в човешката 

история – масови общностни конфликти без социално-комуникативна възможност за взаимно 

разбиране. Общочовешката езикова и културна общност е проект на бъдещето, а не реалност от 

миналото. Това е спецификата на етническата уникалност, постигната чрез уникалността на 

социалното конструиране на езиковите системи.  

Затова и съществува проблем при езиковата комуникация на глобално ниво, защото езикът 

не е творение, създадено от една човешка протообщност, а е възниквал в период, в който светът 

е бил населен и са се локализирали отделни общностни езикови групи. Имаме развитие на умения 

и мозъчни структури, позволяващи овладяването на езика и конструиране на неговата система, 

но нямаме наличие на протоезик. Съдържанието на езика се случва в един уникален общностен 

етнически контекст, в ядрото на обединените племенни формации. Самата символика в езиците 

възниква като комплекс от символи, обозначаващи предмети от реалността и практически 

действия и процеси. Не е възможно да се развие земеделие като адаптивна стратегия без развитие 

на езикова система и нейната обективизация в символи и знаци чрез граматически правила. 

Процесът на управление на реколтите, който надхвърля няколко години, изисква не само памет 

и продължителни социални представи, но и научно развитие - измерване, пазар и обмен на 

стойност. Трябва да има развити научни системи за изчисление на стойността (мерни единици) 

и финанси. Изисква се календар, астрономия, математика и сложна административна 

комуникация при управление на общностните и производствени процеси.  

Ако реконструираме произхода на Египетската цивилизация, ще отбележим значението на 

едно чисто природно предизвикателство - Река Нил и нейните разливи, овладяването на 

плодоносните почви и тяхното култивиране със земеделски култури. Годишният ритъм на 

природните процеси изисква и годишен ритъм на социалните процеси, които глобализират и 



-  25  - 

 

организират общността в ново качествено измерение – макро общностно образувание със 

сложен, нехомогенен характер на отделни социални категории общности и дейности с развитие 

на инфраструктура (пътища, диги, публични и религиозни институции, които възникват в зората 

на първите форми на „цивилизован“ начин на живот). 

От друга страна, опитомяването на животните в периода 10 – 5 хил. години преди новата 

ера води до разделение на адаптивните стратегии. Формират се две устойчиви стратегии, които 

в перспектива формират и трета - уседнал, земеделски начин на живот и номадски начин на 

живот, който разчита на животните и ресурсите, които могат да се набавят по пътя на 

придвижване. Тук животното не се разбира като Жертва, а като Приятел и Помощник на човека. 

Мобилният начин на живот изисква справяне с по-сложни военни предизвикателства. 

Мобилният начин на оцеляване е свързан с доставяне на еволюционна стойност чрез война 

– третата устойчива и доминираща адаптивна стратегия на военното дело. При уседналите 

общности фактът, че има момент на задоволеност и самодостатъчност, води до застой и загуба 

на еволюционна инерция. Там където има водеща адаптационна стратегия земеделие, е много 

вероятно да има необходимост от външен, номадски фактор, който придвижва еволюционното 

развитие напред. Номадските племена имат стремеж към подчиняване и притежават импулса за 

историчност и промяна. Комбинацията на двата фактора поражда първите трайни форми на 

цивилизация – съчетаване на уседналост с умения за водене на военни действия и успешно 

организирано насилие и доминиране. Образуването на етнос от сливането на различни племена 

е чрез създаването на йерархия в етноса и разграничаване на различните социални прослойки, 

които имат необходимост от обща идентичност. Етносът се формира като феномен на 

етническото съзнание. По този начин се поражда и необходимостта от етническа религия и 

идеология.  

Социално-онтологичният факт, който стои в основата на произхода на първите системни 

форми на религия, е Етногенезата. Религиите осъществяват преди всичко роля на етнически 

идентификационни културни съдържания под формата на Митове за произхода и развитието на 

общността. Те възникват първо като локални и уникални общностни феномени на Етногенезата, 

а след това, чрез процеса на глобализация, като универсални феномени, даващи основи и на 

Универсалните Църкви и Цивилизации. Има многобройни примери на уникалистки религиозни 

системи, които не са общи, а конкретни и локални за даден етнос. Обикновено тяхната форма е 

такава до момента на прерастването им в „Универсална религия“ или в установяването им в 

статична „етнорелигиозна“ форма . 

Появят се и първите форми на пазар, на финанси и икономика, породени от уседналия 

начин на живот и възникването на излишък, който трябва да бъде обменян и преразпределян. 

Появява се необходимостта от държавна организация, търговия и данъчна система. Държавата е 

над етническа структура, която обединява етносите на дадена територия. Обичайно има основен 

държавотворящ етнос, който доминира и организира околните. Историческата роля на държавата 

е да доминира и осигурява сигурност на възпроизводството на всички исторически предходни 

нива на социалната онтология – на личното съществуване, на родовете и семейните асоциации и 

племена, трансформирани в локални и регионални териториални общности, на обединените 

етнически култури.  

Достигането на нивото на етничността е основа за следващата стъпка – образуване на 

държавна самоличност. Самостоятелно един отделен етнос не може да образува държавна 

самоличност. Необходимо е един етнос да ръководи и да консолидира други етноси и племенни 

структури, за да може да организира държавна самоличност. Това се създава чрез 

адаптационната стратегия на военното дело и подчинение на другите етнически или племенни 

общности, чрез използване й като водеща адаптационна стратегия. Земеделието и 

скотовъдството като адаптационни стратегии сами по себе си, на този исторически етап, не 

могат да възпроизведат сигурен, социално интегриран и социално глобализиращ се свят. Най-

важното конкурентно еволюционно предимство, в тази историческа фаза, имат тези общностни 

форми, които имат предимства, умения и технологии за умело и ефективно водене на война и 

политика на доминиране, контрол и управление на околните общности и ресурси. Отново е 

валиден принципът на „биологичното съществуване, под социален контрол“, като към него 

можем да добавим и „културно-смислово“ съществуване, защото Човекът и неговите общности 

в историята към този етап имат вече своята очертана и традиционна културна самоличност.  
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От друга страна, държавна самоличност развиват тези етноси, които имат тенденция не 

само към доминиране, но и към последващ компромис и социална интеграция. Първоначално те 

подчиняват другите етнически и племенни общности, и това е негативната, агресивна страна на 

създаване на държавната организация, но след това им дават и система за мирно съществуване и 

интеграция, базирана на възпроизводство на автентична етническа, а по-късно и религиозна 

идентичност. Този политически механизъм е една от „тайните“ за дълготрайност на отделните 

държавни самоличности, империи и цивилизации. Тези от тях, които гарантират безконфликтна 

социална интеграция на етническите и религиозни различия, се радват на лоялност и дългосрочен 

просперитет.  

На тази база почти никъде в световен мащаб не можем да наблюдаваме етнически чисти 

държави още от Древността и Античността до днес. Над 2400 отделни исторически етнически 

общности, с около 6 000 отделни езикови форми и основни наречия не могат да бъдат заличени 

като чужди на държавните самоличности – има необходимост от тяхната социална интеграция и 

включване. Най-добре тази роля на универсален социално-онтологичен посредник има религията 

като обща ценностна система и платформа. Тя е призвана „да включва“, „да присъединява“, „да 

заздравява човешките отношения“, да ритуализира социалното поведение на личността и 

общностите в глобализиращия се свят, да даде фундаменталните отговори за смисъла на 

човешкото и космологично съществуване. Религията има, в индивидуален и колективен 

социалнопсихологически план, ролята на онтологичен смислов център, който интегрира 

личностната и общностната идентичност. В някои от историческите примери, като при 1-вата 

Българска държава, сливането на различните племенни и народностни компоненти се улеснява 

от държавно въвеждане на универсална, обща за всеки религия – Християнството. Образува се 

по-сложен феномен на общностното съзнание – етнорелигиозна форма на идентичност.   

Практичните нужди на земеделието раждат писмеността, математиката и етногенезата до 

структуриране на първите форми на Градове – Оазиси, а след това и тяхното обединение в 

Държавни организации и Цивилизации. Това е зората на човешките цивилизации: Египетската 

Цивилизация, Шумеро-Акадската цивилизация,  Китаичната цивилизация, Цивилизациите на 

Маите и Ацтеките и още 17 отделни цивилизационни общностни форми в категоризацията на 

Алфред Тойнби. Така, по пътя на Етногенезата като процес, се поражда първо Религията, а след 

това и Цивилизацията под формата на Империя, доминирана от определена общност-ядро. 

Създават се мащабни споделени социални светове, свързани със стремежа на общностите към 

по-сигурно и гарантирано възпроизводство и съществуване.  

За пръв път в техните рамки са налични и ясно разграничен отделни социални категории, 

които са силно диференцирани и структурирани с отделна етика и законова регулация: 1) 

социална група, която извършва земеделска и пастирска работа и строежи; 2) социална група, 

която развива военни умения и води военни действия; 3) социална група, която развива и прилага 

наука, креативна съзидателност и религиозни практики; 4) социална група, която управлява и 

контролира цялостния процес и 5) социална група на робите, които могат да „служат“ и на 

четирите диференцирани социални равнища. Пораждат се условия за остра социална 

конфликтност и отчужденост.  

В основата на всеки етнос стои митът за Бог-Герой или Човек-Герой, който по-късно се 

обожествява. Това е своеобразният творец на етноса, а след това и на структурите на 

„етническото съзнание“ за принадлежност. Показателни са и едни от първите документирани 

исторически примери – „Озирис /„Хор“ като творци, като Богове създатели на Египет. Подобен 

е и примерът с Ромул и създаването на Рим, както и много, много други. Точно това архаично 

масово психично наследство породи тази силна персонификация в процеса на изграждане на 

модерните Нации и „психичния комплекс“ на вождизма в 20-ти век – регресивен уклон към 

героизация и етнизация на националната идентичност. „Героят“ при модерните нации от 

граждански характер е „гражданската общност“ с конституционен регламент на лични свободи 

и отговорности, който дава възможност за творческо осъществяване на всеки без оглед на раса, 

пол, религия и етнически произход. Пример можем да дадем с Преамбюла на Конституцията на 

Съединените американски щати: „Ние, Народът на Съединените щати.“  

Тази историческа закономерност обяснява и масовия преход в религиозните системи от 

зоофилен или растителен характер при предишната анимистична форма на религия в периода на 

адаптивната стратегия на „ловците-събирачи“ към антропоморфен, „центриран“ около „образа 
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на Героя“, божествен прототип. Това е основа, обясняваща следващите важни глобални 

цивилизационни трансформации с религиозните феномени на Авраам, Мойсей, Иисус, Мохамед, 

Буда, Конфуций или Лао Дзъ. Абсурдно и ненаучно е да свързваме произхода на Етноса с 

кръвното родство. То е фонемен, по-ниско стояща в „еволюционната вълна“ на социалната 

онтология общностна идентификация. В основата на Етноса наблюдаваме „жив героичен мит и 

взаимоотношения“. В рамките на Етногенезата виждаме Религиозна и Цивилизационна генеза, 

които по-късно исторически ще се разделят. Това е иновацията на това ниво на анализа на 

произхода, като първата героично божествена индивидуалност е от колективен характер. Точно 

този механизъм до голяма степен е критически неосъзнат в социалната наука, в социалната и 

етническа психология в частност, и то отново на база на липсата на релевантност в анализа – 

отново прилагане на несъзнаван процес на „проектиране“ върху ранните етапи от Етногенезата 

на тип социалност от „улегнал“, институционализиран характер, валиден в много по-късните 

исторически и етнически стадии. 

Цивилизация. 

„Цивилизация“ е многоаспектен термин. „Цивилизация“ може да означава общества, които 

са достигнали определена сложност по отношение на технологията, науката, политиката, 

разделението на труда и които се отличават от така наречените "варварските" народи - 

класическият възглед на Кенет Кларк например, в който терминът се използва членуван само в 

единствено число, за да обозначи действено историята на Западната цивилизация (Кларк, 

1969/2004). В рамките на социалната онтология ще използваме термина Цивилизация, за да 

обозначим възможно най-мащабния феномен на човешка общностна форма – крайния 

общностен смислов хоризонт, в който хората и общността конструират смислово и 

безконфликтно своята заедност; един общо споделен социален свят, в който се включват и 

Другите, Различните и Чуждите социални светове чрез един основен базисен онтологичен 

принцип на индивидуалното и общностно съществуване.  Този базисен принцип може да бъде 

Религия, Системна форма на вярване като Идеология, основен Кодекс от ценности и дефиниции 

за желано конструиране на социалната реалност или, както го определихме, един общ, масово 

споделен ценностен антропологичен модел. 

Теоретичният обзор в рамките на дисертационното изследване ще започнем с представяне 

на идеите на британския историк на цивилизациите Арнолд Тойнби. Тойнби разглежда 

световната история като цикличен модел от издигащите се и западащи цивилизации (Rich, 2002). 

Той изброява 21 големи цивилизации. Пет от тях са още живи и само една, Западната 

цивилизация, може да се определи като относително здрава. Четирите останали - Далечният 

Изток, Индуиската, Ислямската и Ортодоксално-християнската (Византийската) - са слаби и 

изостават в конкуренцията със Западния свят. Според него „единицата мярка в историческото 

изследване“ е мега общество - цивилизацията. Като британец той се пита: „смислена ли е 

английската история, разглеждана сама по себе си?“ и дава отрицателен отговор. Смисълът на 

ключовите събития от английската история може да бъде разбран единствено във връзка с 

другите нации и в рамките на по-голямата общностна единица на Западната Християнска 

цивилизация. Понятният обект на историческо изследване според Тойнби не е националната 

държава, нито (погледнато от обратната страна на възможностите) човечеството като цяло, а 

определени групировки в човечеството, които наричаме общество“ ( цивилизации). 

Тойнби вижда Запада в междувоенни години, изправен пред най-голямото 

предизвикателство - да установи някакъв вид начин на живот с четирите най-големи „чужди 

общества“, които е завладял: Византийския свят, Ислямския свят, Индуиския свят и Далечния 

Изток. Отделянето на Балканите от Русия и установяването на Версайския договор Тойнби 

разглежда като „анексиране на Балканския полуостров към сферата на Западната цивилизация“ 

след 1000 години разделение. Но в другата част на Византийския свят Русия положението е 

различно. Съветската революция оставя Русия далеч от Западната цивилизация. Макар да 

определя Западната цивилизация като здрава, Тойнби все пак открива известен брой 

„самоубийствени тенденции“: идолизирането на технологията; разпространението на атомни 

оръжия; честите конфликти; национализма; прекаленото консуматорство; алчността; лошото 

отношение към развиващите се страни (Rich, 2002).  
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И ако акцентираме върху идеята на Тойнби за фетишизирането на технологията като една 

от некрофилните тенденции на Запада, днес е логично това да бъде причислено и към Далечния 

Изток. Според Мирча Елиаде голямата заплаха на големите технологични открития е, че те нямат 

религиозна база, нито духовно покритие и това може да доведе човечеството до дълбока криза. 

Човекът се оказва без Смисъл, без Модел, без Създател и това да довежда до нихилизъм. 

Цивилизациите според Тойнби претърпяват серии от циклични модели на нарастване, растеж, 

разпределение и дезинтеграция. Основен въпрос за него е защо цивилизациите загиват? 

Човешките същества са смъртни, но обществата са изградени от връзките между хората и 

следователно могат да живеят вечно. Тойнби не вярва, че цивилизациите са създадени от висши 

раси или поради възможностите на най-добрата околна среда. В крайна сметка той заключава, че 

обяснението защо цивилизациите растат или загиват може да бъде открито във формулата 

„Предизвикателство – отговор“ (Rich, 2002). Оцеляването на цивилизациите зависи от степента, 

в която те могат да мобилизират ресурсите си да се справят с външните предизвикателства и да 

дадат достатъчно силен отговор. Пътят на цивилизационния прогрес е ограден от 

предизвикателства – промените в околната средата, войните, физически или морален натиск – и 

животът на всяка цивилизация е измерен от броя предизвикателства, които успешно посреща.  

Във възгледите на Тойнби обаче има момент на промяна особено относно възгледите му 

за ролята на религията в развитието на цивилизациите. Той (по Hughes & Warrington, 2008) пише: 

„Нека отворим умовете си към възможността църквите да са главните герои и историята на 

цивилизациите да бъде интерпретирана не в термините на техните съдби, а спрямо ефекта им 

върху историята на религията.“ Тойнби променя погледа си върху цивилизацията и я разглежда 

в духовни термини: „опит да се създаде състояние на обществото, в което цялото човечеството 

ще може да живее заедно в хармония, като членове на едно всичко включващо семейство“. 

Въпреки че това клони към объркване на настоящата реалност на различни цивилизации през 

човешката история и по-скоро към идеала за постигане на една единствена глобална 

цивилизация, Тойнби променя възгледа си и относно това как цивилизациите се влошават. 

Разпадът на цивилизациите е процес от три стадия и включва три групи хора: доминиращото 

малцинство, вътрешният пролетариат и външният пролетариат (Hughes & Warrington, 2008).  

Под „пролетариат“ Тойнби разбира: "социални елементи или групи, които са някак във, но 

не и част от кое да е общество в кой да е период от историята на това общество  . „Доминиращото 

малцинство“ за Тойнби са тези, които са придобили сила във „времето на растеж“ поради 

успешните им отговори на предизвикателствата. Във „времена на опасности“ те се опитват да 

задържат силата си. Този опит за доминантност води някои хора и социални общности до 

отдръпване от обществото и те стават „вътрешен пролетариат“. В същото време групи извън 

цивилизацията – „външен пролетариат“ - започват да застрашават „доминиращото малцинство“. 

„Вътрешният пролетариат“ кара некреативното мнозинство да го следва по пътя, по който е 

тръгнал. В повечето случаи Тойнби твърди, че Религията е приносът, който вътрешният 

пролетариат носи и именно религията на вътрешния пролетариат той нарича „универсална 

църква“. „Универсалните църкви“ са наследници на древните общества и цивилизации. В 

подобни общества, характеризирани от съчувствие и себеотрицание, индивидите постигат 

общуване с „абсолютна духовна реалност“. По този начин според Тойнби Западната цивилизация 

израства от Гръцко-римската чрез Християнството и Цивилизацията на Далечния Изток израства 

от ранната Китайска цивилизация чрез Будизма. Една от най-радикалните идеи на Тойнби е 

именно установяването на цивилизация на религиозна основа, а като дете на Викторианската 

епоха той съжалява за секуляризацията, за отдалечаването от религията на Западната култура 

(Hughes & Warrington, 2008).  

Етнонационална проблематика. 

В настоящия параграф ще фокусираме своето внимание върху един от основните въпроси 

на етнонационалната проблематика - по какъв начин е възможен адекватен научен подход при 

дефинирането на отделните типове общностна идентичност в рамките на социалната онтология, 

„етнос“ и „нация“. Независимо от факта, че липсва базисен консенсус в социалните науки, в 

настоящия параграф ще се опитаме на базата на „слабия“ консенсус да предложим в хода на 

открит дебат с други авторски тези наша собствена интерпретация на поставения основен 

методологичен проблем.  
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В полето на съвременната българска социална и хуманитарна наука през 90-те години е 

необходимо да заявим с удовлетворение, че след едно сериозно критическо осмисляне на 

драматичните събития на междуетнически конфликт и етническа асимилация от т. нар. 

„възродителен процес“ и мотивиращите го „социални изследвания“, се реализираха също 

значително количество задълбочени и коректни, от гледна точка на посочените методологически 

предпоставки, научни изследвания на българската етнонационална ситуация. Трябва да 

подчертаем, че фокусът на изследователския интерес бе ориентиран и към интерпретация на не 

по-малко драматичните събития на между етнонационална конфликтност на Балканите, белязана 

с остри военни сблъсъци и феномени на етническо прочистване на територията на бивша Съюзна 

Федеративна Република Югославия. В настоящия параграф на дисертационното изследване ще 

насочим своето внимание основно към две български авторски концепции, които по наше мнение 

имат релевантен характер към етнонационалната проблематика - социологическата 

интерпретация, основаваща се на конститутивната феноменология на Георги Фотев, и 

споменатият вече в първа глава на изследването критически-психологически подход на Людмил 

Георгиев.  

В своята монография „Другият етнос“ (Фотев, 1994) видният български социолог Георги 

Фотев активно диалогизира със споделените от Клод Леви Строс програмни изследователски 

цели и тяхната методологична адекватност към етноса като поле на научен интерес. Според 

Фотев опитът на френския етнолог и структуралист да формулира изследователска стратегия, 

която цели разкриването на „безсъзнателна структура, лежаща в основата на всяка институция 

или обичай, за да стане принцип на тълкуване, валиден и за други институции и други обичаи“, 

обрича подобна гледна точка на невъзможността да се улови „особеността на етническите 

реалии“(к. - Г.Ф.). Напълно основателно авторът твърди, че „... универсалната дълбинна 

структура е онази гледна точка, от която разнообразните етнически светове стават прозрачни. 

Универсално-обективната научна гледна точка винаги търси съперничеството на гледната точка 

на Бога...“, „... дълбинната безсъзнателна структура на социума прави теоретически незначим 

творческия порив на живота, а също така човека и неговата конкретност като съ-творящ и съ-

конструиращ, и съ-конституиращ социума, респективно живота на етноса принцип“. (к. - Г.Ф.)  

 В тази насока Фотев търси различен подход от универсалисткия, като се опитва да 

очертае ясно граничността: „Нашият етнос ни се представя в съзнанието като близкото, 

познатото, безпроблемно естественото и очевидното. Другият етнос в своята особеност се явява 

в съзнанието ни като проблем, като очевидно съществуващо, чието поле обаче ние можем да 

предполагаме, опитвайки се да превъзмогнем налагащата ни се непрозрачност“; и същевременно 

да верифицира позитивно различието: „... Какво попада в полезрението на даден етнос 

откриваме, когато застанем на неговата гледна точка и разберем начина или методите, с които се 

конструира или конституира смислово неговият свят“ (к. - Г.Ф.).  

 Фотев демонстрира по-нататък в своя текст инструменталните възможности на 

конститутивната феноменология като методология адекватна на спецификата на общностните 

феномени. В нейното дефиниране не е трудно да установим известна близост по смисъл до 

постигнатото от нас по-горе в настоящия параграф двуаспектно разбиране на социалната 

гносеология като израз, от една страна, на познавателен критицизъм (съзнание за границите), а 

от друга, на социален онтологизъм (реконструкция на онтологичното съдържание на 

идентичността). Според автора: „... описвайки и разбирайки особеността на етносния 

всекидневен жизнен свят, ние можем да се обърнем към описание на трансцендиращите го 

структури и значения; ние можем да разискваме конституцията на обществото, което обединява 

различните етноси...“ (к. - Г.Ф.).  На основата на подобна методология Фотев заявява, че 

„позитивното определение на етноса е възможно само в перспективата на само отнасянето му...“, 

„... единствено в перспективите на неговото смислово конструиране и конституиране...“, „... 

етносът е немислим, извън етническото съзнание, макар да не се свежда до чисто субективни 

представи“ (к. - Г.Ф.).  

 Важно разграничение в терминологичен план авторът прави на понятията етническо и 

национално, Етнос и Нация, некоректното смесване или синонимната замяна на които водят до 

сериозни политически недоразумения и концептуални фалшификации. Според него феноменът 

Нация възниква сравнително късно в историята на човечеството.  
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Нациите се образуват в модерните времена под формата на „уникални социокултурни 

обединения“ със своя собствена идентичност. Те възникват на основата на даден етнос, но 

обединяват чрез „транс етнически“ връзки и традициите на добросъседство разнообразни 

етнически общности около основния етнос. Характеризират се с обособяване на обществото 

върху определена територия, общопризнати традиции, култура, общи икономически интереси и 

т.н. Основен акцент Фотев поставя върху особеността, че нацията не би могла да съществува без 

национална държава.  

 Трансформацията на държавата в национална променя нейния характер и функции на 

основата на рационална организация на националния живот и компактност, за разлика от 

възможността да съществуват дисперсионни процеси при етносите. Според видния български 

социолог при промяна на държавните граници или при принудително включване на дадена 

национална държава в друга, в следствие на завоевателна война, следва процес на 

денационализация, който може да бъде съпроводен или не с процес на деетнизация и етническа 

асимилация.  В тази насока, важно съображение авторът изразява, относно диференциалната 

специфика на понятията етническо и национално малцинство: „... турското етническо 

малцинство в България има всички основания и изконно право да смята България за своя родина, 

да преживява националните интереси като свои и т.н. Но какво би означавало, ако това етническо 

малцинство има турско национално самосъзнание и идентичност? Това означава да е причастно 

преди всичко към турската нация, а това означава и към Турция като национална държава. 

Нацията не може да съществува без национална държава“  (к. м. - Н.Н.), обобщава Фотев, а на 

друго място в текста, определя ясно терминологичното съдържание на категорията: „... в 

границите на друга национална държава претенцията за национално малцинство става 

нелегитимна“.  

Друг значим авторски принос, както отбелязахме вече, относно релевантността на подхода 

спрямо етнонационалната и цивилизационна проблематика представляват научните изследвания 

на Людмил Георгиев. Специално внимание ще отделим на тези негови авторски тези, които са 

застъпени в книгата му „Критика на етнонационалния рационализъм“ (Георгиев, 1999) под 

формата на основополагащи принципи на критическия психологически подход към 

етнонационалната проблематика изобщо. Според Георгиев основна причина, която води до 

съществуващите недоразумения около дефинирането на етническите и националните общности 

е във връзка с подходите, базирани на принципите на Хегеловата диалектическа философия, 

съзнателно или несъзнателно „... да представят в една единствена дефиниция окончателно, 

веднъж и завинаги определение на „същността“ на етническите и националните общности“.  От 

друга страна, според автора недоразуменията при подобни опити се възпроизвеждат и поради 

представата за социалните общности като цяло: „... спецификата на етносите и нациите се търси 

не във факта, че те са проявления на общностната социалност, а в някакви произволно взети 

проявления на етносите и нациите които ги „различават“ от другите социални образувания...“.  

Решение на терминологичния казус Георгиев предлага в необходимостта да се проследи 

спецификата на „социалните духовни връзки“, които възпроизвеждат тези общности именно 

като социални общности както на общностно, така и на индивидуално ниво. В следствие на 

подобно „... критично изследване - твърди той - можем да формулираме специфичните за 

етническите и националните общности надиндивидуални психични регулатори като 

поведенчески рационализирани структури...“  (к. м. - Н.Н.).  

Разглеждайки етническата проблематика в контекста на „класическите“ интерпретативни 

дискурси етнология и етнография, авторът разграничава две нива на априорни очевидности, 

които ясно се очертават в своя подход: първото ниво е съставено от стабилни елементи като 

етническа култура, характерни белези на езика, етническото съзнание и самосъзнание, а второто 

- от по-динамични и лабилни елементи от рода на модата, стиловете и декорацията в 

материалната култура, влиянията на между културните отношения. Според него, от една страна, 

тези базисни характеристики като етническа култура, език, етническо съзнание и самосъзнание 

са не само елементи на дефиниране на етносите, но преди всичко конкретизации на социалната 

духовна връзка на етническата общност, която я възпроизвежда като социална общност и 

общностен субект на обществено-политическите отношения.  
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От друга страна, на индивидуално ниво в сферата на индивидуалните взаимоотношения 

възпроизводството на тези конкретизации на социалната духовна връзка на етническата общност 

става чрез възпроизводството на „... човешките индивиди като субекти на своята етническа 

общност, като етнически личности...“  (к. - Л. Г.). Значимото следствие от постигнатото 

разбиране на Георгиев за етническата социализация, реализираща се най-вече в полето на 

семейството, и както показахме по-горе, касаещо радикално адекватността на личностните 

психологически теории и практики, е фактът, че „... още с раждането си човешките индивиди 

нямат никакъв шанс да бъдат нещо различно от етноса на своите родители...“, „... формирането 

на техните индивидуални психични характеристики в процеса на социализация по необходимост 

включва в себе си процеса на изграждане на етническите им белези...“, „... конкретизациите на 

социалната духовна връзка в етническата общност - езика, етническото съзнание, етническото 

самосъзнание и етническата култура“.  

Първото базисно психично образувание със значими регулативни функции в 

индивидуалното развитие е етническата личност и нейната проява като субект на етническите 

отношения. След това напълно основателно, твърди авторът, следват проявите на личността в 

полето на другите общностни образувания, както и възможността при междуетническите 

взаимодействия на нивото на социалните образувания или на индивидуално ниво етническата 

личност да проблематизира собственото си възпроизводство като етническа личност и 

възможностите си за личностна изява в обществото изобщо.  Гарантираното възпроизводство на 

етническата общност, както на нивото на личността, така и в статута ѝ на субект в обществено-

политическите отношения, се дължи на действието на специфичните дълбинни надличностни 

регулатори - етническото и политическото под формата им на „рационализирани поведенчески 

структури“. Точно държавната самоличност, според Георгиев, и нейното възпроизводство под 

формата на национална държава са неотменимото съдържание на съответната национална 

идентичност и очертават границите на един преди всичко психологически проблем, а после на 

всякакъв друг - политологически, социологически и т.н.  Освен трансформация на етническата 

общност в национална, този процес се конкретизира и на нивото на личността - възпроизводство 

на етническите личности в национални в процеса на етнонационална социализация. С понятието 

„етнонационална общност“, Георгиев обозначава етническа общност, която е реализирала 

прехода си към национална общност с всички съдържателни аспекти на този трансформационен 

процес и чийто етноним обозначава и съответното национално образувание.  

На базата на споделените дотук тези на критическия психологически подход, можем да 

конкретизираме разбирането си за общностната идентичност, което определихме в първа глава 

на настоящото дисертационно изследване, под формата на психологически процес в полето на 

етнонационалното възпроизводство и по-точно като процес на само конституиращи се в 

жизнения свят на етнонационалната общност ценностни структури, регулативи и институции, 

чиято вътрешно психична функционалност е приоритетното действие на етническото и 

политическото.   

Принципи на социалната еволюция. 

На база на споделените данни в дисертацията до момента, очертаващи основните 

исторически типове общностна идентичност, които обхващат мащабен исторически хоризонт от 

време, могат да се абстрахират важни закономерности и принципи на социалната еволюция. Тези 

своеобразни „исторически уроци“, които като изследователи и хора, ангажирани с човешкото и 

общностно развитие, можем да получим, ще бъдат безценни по отношение на бъдещето и 

възможността да не се допуска циклично повтаряне на деструктивни и непродуктивни подходи 

и стратегии.  

Няма възможност „за връщане“ на историческото време назад. 

Социално историческото време се случва чрез творческа социална промяна. Наблюдаваме 

два типа социална промяна: творческа и статично-циклична. При цикличната промяна се 

получава повтаряне на предходни статични модели без творчески елемент, като тук не говорим 

за „движение в социалното време“, а за статично поведение на социално безвремие, за 

поддържане на еволюционното статукво, едно „неавтентично усещане“ за сигурност и 
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постоянство, съчетано с историческа илюзия за контрол (реалният контрол е в самото създаване). 

Когато креативният процес се случи, той може да бъде “затворен“ в един постоянен цикъл на 

повторение. Всички ситуации, в които нямаме творческа промяна и адаптивност, са в положение 

на неминуемо нарастване на социалната ентропия. Социалната творческа промяна от „нелинеен 

характер“ обичайно определяме като „революция“, за разлика от „еволюцията“ – процес на 

малки еволюционни подобрения. И двата феномена са в спектъра на социалния прогрес, но не е 

гарантирано, че не може да се спекулира с терминологията от едни или други автори и групи.  

Няколко показателни примера. Голяма част от политическите „революции“ на 20-ти век 

бяха не социално прогресивни, а регресивни по своя характер – те върнаха обществата към 

древни архаични модели на съществуване. В основата на комунистическата революция, а след 

това и на модела на комунистическа държава, в регресивен вид се осъществи идеалът за „Третия 

Рим“, за неосъществената империя на Руската феодална държава на база на етнорелигиозна 

идеология микс между „народностната версия“ на християнството и идеята за „народа–месия“, 

който ще спаси света. Резултатът, особено през първите години на военния комунизъм, на 

практика беше още по-регресивен - диктатура на еднолична неформална власт, социална система 

на вождизъм от племенен тип, независимо от огромните мащаби на държавата.   

От подобен характер беше „националсоциалистическата революция“ в Германия, 

проведена от Хитлер. В зависимост от ситуацията регресът винаги има подобни характеристики: 

деструкция до по-примитивна, архаична форма на общностна социалност, която временно 

изглежда по-привлекателна за по-консервативно настроените хора и социални групи, които се 

страхуват от една наистина творческа социална промяна. Така това консервативно мнозинство 

позволява и участва да се извърши едно престъпление срещу общността – социален регрес, който 

винаги се заплаща скъпо и с много повече жертви и последствия. Лидерите на подобни процеси 

обикновено са с некрофилна доминанта – радикални социопати или психопати със садистични 

тенденции, с много голяма вероятност да са жертви на екзистенциално, сексуално или психично 

насилие в детството, което компенсират вторично по-късно в зрелостта.   

Трябва да кажем, че позитивната социална промяна също има своите автори. Това 

обикновено са творчески настроени социални реформатори. Те генерират нови, по-съвършени 

социални механизми в посока на двата основни принципа, които движат човешката история: на 

социална интеграция и на общностна глобализация. Имаме и друг добър паралелен пример за 

уникална „Мирна революция“ в средата на 20-ти век, базирана на еволюционно по-висшия 

принцип на социалната промяна без насилие. Примерът е как една империя (Британската) се 

отдръпва без насилие пред миролюбивата воля на един човек, неговата организация и една 

създаваща се нова нация – Махатма Ганди и Индия. Един малко известен факт и уникален 

документ е писмото  на Махатма Ганди до Хитлер, едно послание на Лидер на мира и 

ненасилието до Лидер на Смъртта и насилието. Има ли по-категорична формула за успех на 

социална кауза от думите на Ганди: “В ненасилствените техники, както казах, не съществува 

поражение“? Всяка ситуация на еволюция без насилие е победа над тежкото некрофилно 

наследство от епохата на „Цивилизация на Жертвата“.  

Робството е един от най-архаичните и унижаващи достойнството и правата на човека 

социален институт с хилядолетна потисническа традиция. Премахването на робството е 

„революционна“ социална кауза за времето си, която е посрещната с огромна съпротива, но която 

се постига по пътя на натрупване на много малки еволюционни промени, завършващи с този 

позитивен „революционен“ хуманен резултат. Социалният реформатор и евангелист Уилям 

Уилбърфорс , с подкрепата и мотивацията от страна на Томас Кларксън, Гранвил Шарп, Хана 

Мор и лорд Чарлс Мидълтън,  води парламентарна кампания срещу британската търговия с роби 

до приемането на „Закона за търговията с роби“ - промяна, която обхваща не само Обединеното 

кралство, но и САЩ. За него е недопустимо „братя в Иисус“ да бъде ограничено от каквото и да 

е условие и препятствие за проява на солидарност и братство. Подобен мотив изразява и 

президентът Линдън Джонсън, когато увещава сенаторите Демократи от консервативния Юг да 

гласуват за Закона за граждански права през 1964 година и да не допуснат мотивите им от по-

нисък социално еволюционен ранг да ги отклонят от важното решение.   

Като изводи можем да обобщим: в основата на социалната еволюция са креативните 

малцинства, техните автори и елити. Не всеки социален процес за промяна има по определение 

прогресивен еволюционен смисъл, голяма част от „революциите“ имат регресивен характер.  
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Разликата е в мотивацията и в резултата. В основата на творческия процес в социалната 

онтология е създаването на по-усъвършенствани механизми на социална интеграция навътре, и 

навън от общността, които рефлектират като основа за социална глобализация чрез механизма 

за разпространение на социалните иновации (Sinek, 2011). В основата на регресивните промени 

има социална конфронтация на засилване на деструктивните измерения в конфликтността и 

последваща тенденция на изолационизъм. Прави се опит да се „удържат“ промените в старите 

обичайни и „стереотипни“ рамки или да се регресират към архаични, лишени от еволюционна 

стойност модели на общностна идентичност. Не се отчита закономерността, с която започнахме 

посланието, че няма „връщане назад“ в социалното измерение на времето като феномен.   

Всеки динамичен процес на социален прогрес или регрес имат „критична точка“ и крайни 

исторически граници като феномени на социалната онтология. 

Достигането до критичната точка при социалния прогрес води до появата на ново качество, 

на нова еволюционна и усъвършенствана форма на социална онтология. Новото качество е акт 

на „нелинейна“ промяна. То е такъв тип промяна, която оказва решаващо структурно 

въздействие, първо във вътрешен план, а след това и във външен. При социалния регрес и 

статичното циклично повторение достигането на критичната точка води до разпад поради 

нарасналите процеси на ентропия. Обичайно разпадът е белязан с тежки вътрешни конфликти и 

отслабване на социалната интеграция, с още по-разрушителни и катастрофални външни 

конфликти, като най-драматични следствия имат конфликтите с еволюционно по-висши форми 

на общностна идентичност. Общностните форми на социалната онтология са своеобразни 

социални феномени, които се развиват в определени исторически граници. Тук е моята критика 

към европейския рационализъм, който прокламира наличието на безкрайни възможности за 

проява на феномена. Представете си природните и енергийни импликации на подобна 

безкрайност – всяка „безкрайна възможност“ за проява на феномена ще коства енергиен разход. 

Тези идеи са базирани върху разбиранията на Кант, а този вид рационализъм може да се определи 

по-точно като “абстрактен, мисловен рационализъм”. На абстрактно и мисловно равнище може 

да приемем, че е възможно наличието на безкрайни проявления на феномени под формата на 

различни мисловни и моделни съдържания, но на практика това не е така. Ограничени сме от 

базисния „принцип на реалността“ и енергийната ентропия. Еволюцията „работи“ само в една 

конкретна историческа или социална точка, която е в основата на еволюционната вълна. Няма и 

не може да има тотален и всеобщ характер. Това е в пълно противоречие с илюзията на 

европейския философски рационализъм, трансформирана в идеологията на прогресизма за 

всеобщо налагане на социалния прогрес.  

Социалният прогрес или регрес имат исторически и закономерен характер дотолкова, 

доколкото са плод на мотивирани решения и действия на хората и общностните идентичности, 

чрез техните управляващи елити. Социалният прогрес, за разлика от „естествената“ 

законосъобразна природна еволюция, е възможен само чрез целенасочено, съзнателно поведение 

на избор и отговорност или от тяхната липса. Той няма „задължителен“ и автоматичен характер, 

какъвто природната реалност има, и това е фундаменталната разлика при човешкото развитие – 

то не е възможно без мотивирано, целенасочено съучастие и креация дори  тогава, когато този 

процес се мисли като осъществен от висша сила.  

Авраам, Мойсей, Йоан Кръстител, Иисус „водят разговор с Бога“, участват като „човешки 

или божествени личности индивидуалности“ в този процес на диалог и съ-творене, за разлика от 

образа на „колелото на историята“, което механично и автоматично се върти към еволюционна 

победа. В образа на Маркс виждаме ценностната регресивна „клопка“ на марксизма като форма 

на сциентизъм - „еволюцията като машина“, действаща без активното и съ-творящо участие на 

човека и неговите общности, едно „умъртвяване“ и „де-субективизиране“ на процеса на социална 

еволюция. Тази идеология е пряко историческо следствие на западноевропейския абстрактен, 

мисловен рационализъм. Съвсем различен е подхода на Чарлз Дарвин, изхождайки от 

прагматизма, частнонаучната и конкретна гледна точка на естествознанието за разбиране на 

общите принципи на природната еволюция и развитието на живота като цяло.   

Видяхме как в праисторията на човека са отпаднали не еволюирали човешки видове, които 

не са били част и не са възприели тези еволюционни промени, които са основа не само за бъдещо 

социално, но и за безпроблемно биологично развитие. Независимо от следите на обмен на 
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генетичен материал в миграционните процеси, не наблюдаваме форми на социална интеграция 

поради важна онтологична еволюционна преграда – липсата на общ социално комуникативен 

контекст. При социалното развитие на представителите на Хомо сапиенс сапиенс има наличие 

на общ комуникативен контекст и това прави междуобщностния диалог и взаимодействие 

възможно и желано. Трябва да имаме предвид особеността, че не само времето в социално-

онтологичен смисъл не променя своя ход в обратна посока, но когато имаме еволюционни 

трансформации от качествено естество те са еднократен исторически и ограничен акт, който 

оказва своето влияние и приключва, понеже е изразходил еволюционния си заряд.  

Премине ли общността към ново качество, старото остава в трансформирана фаза на слой 

в социалната онтология. Новото качество надгражда всичко преди себе си и трансформира 

всичко след себе си. Ако то е реално еволюционно, чрез механизъм на разпространение на 

иновацията (Sinek, 2011) достига до възможния културен хоризонт на събитията за съответната 

общностна и историческа форма – процес, който определихме като общностна глобализация. 

Много често не се отчита фактът, че добрите еволюционни промени не са социално 

конфронтационни, а обратното – социално интегриращи. Еволюция чрез заплаха от смърт и 

налагана чрез смърт е крайна фаза на некрофилна тоталитарна практика, която има 

контрапродуктивен смисъл. В това отношение трябва да се отбележи нещо много важно, което 

се отнася до междукултурното общуване - политическата коректност е едно, а реалната 

представа за ситуацията и протичащите процеси - съвсем друго.  

Една от съвременните тенденции в рамките на Западно европейската цивилизация е 

мултикултурализма, който целенасочено потиска идеята, че социално еволюционното развитие 

е конкретно и ограничено в определени исторически и географски граници. Като представители 

на Западно европейската цивилизация, ние не трябва да изпитваме неудобство от факта, че сме 

достигнали до по-високо еволюционно стъпало на развитие на база ценностно антропологичния 

модел на гражданската нация и отвореното гражданско общество – плурализъм и демокрация, 

граждански права и свободи, правов ред, свободен пазар и предприемачество, свобода на 

държавата от едно или друго религиозно съдържание. Ако изпитваме подобно неудобство, 

рискуваме да станем жертви на терора на по-архаични еволюционни форми, опитващи се да се 

наложат върху качествено по-развита и иновативна форма, по подобие на социалния регрес на 

комунизма и фашизма в рамките на 20-ти век. Ние, като част от по-еволюционна общностна 

форма, сме задължени да защитим с пълната строгост на закона всички терористични опити за 

регрес и налагане на религиозен, морален или какъвто и да е гнет с архаични модели на 

деструкция, остра социална конфликтност и дезинтеграция спрямо нашата културна 

идентичност. Концепцията на мултикултурализма, като част от неолибералната икономическа 

идеология, осигуряваше евтин труд на глобалния капитал, с обещанието за поддържане на 

минимално поносима културна дистанция. Авторите на този политически и икономически 

инженеринг, не оцениха реалистично „социалната цена“ на подобна стратегия. В тази проява на 

икономически фундаментализъм, за който културната идентичност е само епифеномен, 

„настройка“ върху „икономическата база“, беше заложена рисковата съвременна тенденция на 

радикален културен сблъсък мотивиращ не междукултурна интеграция, а обратното – 

сепаратизъм и тероризъм.  

В тази връзка по-адаптивен е моделът на част от държавите от Британската общност на 

нациите - Австралия, Канада, Нова Зеландия и САЩ. Успоредно с езиково, гражданско обучение 

и ценностно-културна адаптация, те предлагат по-качествен механизъм за селекция на таланта и 

личностно развитие на представителите на другите култури, които желаят мотивирано да се 

развиват в рамките на техните граждански общности. По този начин е възможна активна 

адаптация и междукултурно сътрудничество на база доминиращите, еволюционно по-зрели 

социални правила и норми. Това е релевантна версия на междукултурна интеракция, чрез която 

представителите на други култури могат да станат част от Западноевропейската култура, 

приемайки с респект към живота и с уважение към ценностите на гражданската нация, вече 

постигнатите социални стандарти и норми на социална интеграция. Релевантността в рамките на 

подхода на социалната онтология предполага разбиране, емпатия и интегриращ подход, но не 

оправдаване и приемане на поведения и действия регресиращи и деструктиращи еволюционните 

достижения.  
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От друга страна, извън тези социални и географски граници не може да се налага със сила 

логиката на еволюционно развитие, защото този процес е възможен само като автентичен 

личностен и общностен процес. Той е конструктивен във възможността да бъде възприет от 

околните като еволюционно по-продуктивен ценностен антропологичен модел, а не чрез 

насилствено налагане, на една по-висша еволюционно форма над друга по-архаична, без 

автентична генеалогична връзка помежду им. След използването на ядрените и водородни бомби 

след 1945 година и 2-те световни войни на масово унищожение, адаптивната стратегия на военно 

дело, което е носело конкурентни исторически предимства, има контрапродуктивен характер. То 

е смислено само в измеренията на военна защита, така както беше конструиран и NATO , без 

агресивна и нападателна военна доктрина. Всеки опит с война и силови средства да се решават 

глобални или между общностни конфликти в един взаимозависим свят е контрапродуктивен. На 

този исторически етап няма общ модел на цивилизационно развитие, защото не е била 

конструирана и поставена подобна цел пред представителите на отделните човешки 

цивилизации. Има локални цивилизационни модели, които не са се стремили да интегрират 

различието, а по-скоро се опитват съдържателно да се конкурират и да доминират. Решението 

което предлага Самуел Хънтингтън е разумно и отчита принципа на крайни исторически граници 

на феномените на социалната онтология - Западната цивилизация да се откаже от претенцията 

си за универсалност на своята ценностна система и в стремежа си да я налага агресивно на 

останалите цивилизации (Хънтингтън, 1996/2006). Това може да бъде един нов исторически 

шанс за Западната цивилизация, която показва типичните черти на „уморените“ цивилизации. 

Това може да бъде една нова творческа цел, имаща подобен характер на делото на Мартин Лутер 

и Реформацията стартирали през 16-ти век и дали нови исторически перспективи за нейното 

историческо обновление и развитие. Чрез преформулиране на акцента от универсалистка 

количествена експанзия, типична за потребителския капитализъм, към глобална общностна 

иновация. Промяна към биофилна култура и ценностна ориентация - за развитие на икономика 

на неограничените ресурси и таланта. При подобна преориентация проблемите на социална 

интеграция на културното различие могат да бъдат решени значително по-успешно, от 

състоянието им към момента.  

Социалната еволюция и социалната онтология имат вътрешно присъщи динамични и 

автентични механизми на развитие. 

Те стартират като край на прехода към хуманност на съвременния вид човек Хомо сапиенс 

сапиенс след овладяване на речта и социалната комуникация, които датираме около 200 - 300 

хил. години до 50-60 хил. години до новата ера, с утвърждаването на ново, социално качество на 

общността, базирано на въвеждането на Кодекс със забрана на сексуалното общуване вътре в 

собствения род и тотем. Образува се родово семейна асоциация и племе – исторически първата, 

еволюционно различна общностна форма.  

Оттук нататък е валиден „Принципът на поставяне на индивидуалното биологично 

съществуване под социален контрол“. Динамичната страна в социалната онтология е този 

фактор, който носи еволюционен заряд, който трансформира със своята енергия за качествена, 

„нелинейна“ промяна архаичните статични структури. Статичното е ритуализирано, утаено като 

навик, като структура, която има тенденция към статичност и предметно и смислово 

„овещняване“. Специфично за социалната еволюцията е, че по-развитие форми безпроблемно 

включват и адаптират в себе си по-архаичните, като ги трансформират. По-архаичните структури 

са лишени от „еволюционен заряд“, а веднъж установил се този преход не се повтаря. Няма 

отново да наблюдаваме в историята еволюция на племенни асоциации и етногенеза като 

еволюционна вълна. Обикновено представители на „статични“ форми на социална еволюция 

директно се включват в по-развитата форма чрез механизма на социална адаптация и 

акултурация. Еволюцията има само една времева характеристика на развитие във времето – 

усъвършенстване, чрез социална интеграция и глобализация.  Всяка форма на социална 

идентичност има своята динамика, докато не се „успокои еволюционно“ и не премине на 

следващото ниво. Всяка форма има характерните за себе си „тип съзнание“ и „организиращи 

принципи“, но те качествено се различават в различните форми на общностна идентичност.  
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Семейно-родовата структура има „тип съзнание“, свързано с първата форма на човешки 

вярвания и ценности – тотемизъм и екзогамия. Същевременно тотемизмът представлява и 

първичната социална организация. Всички религиозни форми на вярвания произхождат от него. 

Първичната социална травма води до табуизиране на кръвосмешението, което, от своя страна, 

позволява на хората да достигнат до следващото ниво. При етапа на племето (племенната 

асоциация) се появяват първите проторелигии. Тук е налице структурирана организация – 

прототип на държавата. При етноса и етносните обединения се появяват първите държави с 

легитимно лидерство. Характерно за етносната форма е религията като система - не просто 

религиозни вярвания, а изградена и структурирана религиозна система. Религиозните вярвания 

обикновено са устни, а религиозната система намира своята трайна фиксация в писмеността и в 

изграждането на храмове. Всяка промяна е била в малък географски ареал и след като тя бива 

реализирана от даден общностен елит и наложена в дадена общност, започва да се 

разпространява, чрез механизма на разпространение на иновацията (Sinek, 2011). Има критични 

точки, в които се случва тази еволюционна стъпка. Характерно за всеки преход е, че преминава 

през социална динамика с аспект на жертвеност, сблъсък и след това се успокоява в една 

структурирана съществуваща форма - първо се „заплаща цената“ на социалната конфликтност и 

иновацията, а след това, чрез основните два механизма, които формулирахме като движещи сили 

на човешката история: 1) социалната интеграция и 2) общностна глобализация, се утвърждава 

по-мащабната и усъвършенствана форма. 

 

Най-важните исторически процеси, които настъпват в социалната еволюция са 

интеграция и глобализация.  

Ще разочароваме почитателите на „Затвореното общество“ (Попър, 1945/1993) , че 

феноменът на глобализация е първият белег на автентична човешка история. Социалният 

характер на човешката комуникация и общностни форми са качествено различни от стадната 

организация – те имат възможност за възпроизводство на надсемейна структура, включително и 

на биологично ниво, чрез социалната категория и социална идентичност на рода, а след това и 

на родовата асоциация, която е първата вторична социална форма, прототип на усложняващите 

се в бъдеще и качествено развиващи се общностни идентичности. От началото на човешката 

история, както аргументирано я конкретизирахме в лицето на първичната семейна структура, 

през рода и родовата асоциация, племето и племенната асоциация, етногенезата и националната 

общност, наднационалната общност и цивилизацията, процесът следва закономерност на 

историческо развитие без да прави да прави изключение – интеграция и глобализация.  

Интеграцията на по-високо еволюционно равнище на социална комуникация и общностна 

идентичност, глобализира общността до нивото на пределния културен и цивилизационен 

хоризонт на събитията. Повишената вътрешна интеграция, чрез иновация на социалната 

комуникация, дава отворен хоризонт за повишена външна интеграция включваща доскорошните 

„врагове“ и „опоненти“. „Историята“ на техните отношения, динамиката на включване и 

изключване на интеграция и изолация показва позитивен тренд. Тяхното реално и символично 

интегриране дава основа за конструкция на нови социални органични форми и качество, като 

състоянията на регрес и разпад са по-скоро временни.  

Разбира се, това се „рационализира“ и атрибутира в рамките на „типа съзнание“, типа 

културна идентичност, до която развитието е достигнало. Но това не омаловажава смислеността 

на социално конструиращия жест, чрез който лидерството и участието на хората в общността 

творят. Каква е „печалбата“, еволюционната сила, която този процес постига, за разлика от 

своите конкуренти? Оказва се най-важният фактор е отпадане на ограниченията пред хората под 

каквато и да е форма, за да творят и общуват за развитие на своя творчески потенциал. Острата 

социална конфронтация, социалните стигми, предразсъдъци, ограниченията на системите за 

насилие, изолиране и потисничество намаляват иновационния потенциал и възможности на 

общността за еволюционно развитие. Най-елементарен математически алгоритъм на система от 

вероятности ще покаже как в такова ограничено поле от конструктивни възможности за 

иновации, стагнира и рязко намалява възможността за „продуктивното“ изключение, което 

поражда качествено различното поведение. Загубата на социален и интелектуален „капитал“, на 

интелектуално развитие и мотивация за иновииране, е възможно най-фаталното престъпление, 

което може да бъде оказано на човешката общност.  
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В този смисъл, това не е въпрос на количество и обем на общността, а на качество и 

еволюция на нейните основни характеристики - социална комуникация, интеграция и 

глобализация. По този начин относително минимални по обем общности могат да се окажат в 

много по-адекватна еволюционна позиция от такива с мащабно население. В идеалния случай на 

обща човешка цивилизация, базирана на биофилно начало, която не сепарира възможностите за 

общо човешко общуване и не ограничава потенциала за развитие по какъвто и да е начин, 

механизмът на интеграция и глобализация ще достигне до непредставим за архаичните гледни 

точки, културен хоризонт на развитие. Това е и един от възможните източници за икономика на 

неограничените ресурси и развитие на таланта. До сега типа общности и социална комуникация 

са били затворени в историческите рамки на „ограничен и овещняващ се социален смисъл“, 

който, поради претенцията си за вечност и в реалността си на вещна, личностна и социална 

ограниченост, бързо регресира. Той е в зависимост от историчността на „тленния носител“, с 

който се идентифицира и кодифицира, за разлика от иновацията на дигиталната структура на 

информацията, която се абстрахира от вещния носител със своеобразна трайна и независима 

„генетична структура“ на паметта.  

При нея информацията не е заплашена с енропийни процеси на загуба и разпад, характерни 

за информационните материални носители от миналото. Обратното – чрез информационния 

обмен, в тази структурата от нов технологичен и социално иновативен характер, сложността и 

комплексността експоненциално нарастват и се ускоряват като „самопораждащи“ се 

еволюционни и креативни вълни.  Това е разликата между папироса и дигиталния носител, между 

Александрийската библиотека, в чийто пламъци изгоряха най-важните ръкописи на Античността 

и дигиталните фондове на Библиотеката на Конгреса (Library of Congress ), проектът 

OpenCourseWear  на Масачузетския Технологичен Институт, проектът за свободно 

дигитализиране и споделяне „Гутенберг “ на световната научна и художествена класика и много 

други, развиващи се през последните 40 години с утвърждаване на Информационното общество.   

Не случайно Арнолд Тойнби си задава въпроса: „обречени ли са Цивилизациите на регрес, 

упадък и унищожение?“. В епохата на „Цивилизация на „Жертвата“ това касае обратимо всеки 

участник, всеки член в базисната социална връзка, биологична или дори природна връзка, която 

е универсалният посредник в този процес – на Насилника и на Жертвата, на експлоатация на 

ограничените природни или социални ресурси, които са крайни и не могат да се възобновят. Това 

е тежката присъда и дълбокия психичен комплекс на некрофилната нагласа, която независимо от 

компенсаторните идеите за „вечен отвъден живот“ унищожава реалния.  Най-вероятно в отделно 

изследване ще покажем погрешното разбиране от антропоцентричен и егоцентричен характер на 

божественото обещание за „вечността на отвъдния живот“ в класическите религии от 

есхатологичен характер, отново плод на феномена на „фундаменталната“ грешка, но приложен 

към религиозните феномени – стремеж на Човека да увековечи и „спаси“ конкретно личното, да 

„търгува“ с Бога, да злоупотребява с вярата не за постигане на общностна еволюция и общо 

благо, а за своя конкретна лична полза. Мартин Бубер, този съкровен, дълбоко религиозен и 

екзистенциално ориентиран философ, диалогизира относно масовите представи за така 

наречения „религиозен човек”. В най-известното му произведение „Аз и Ти“18 (Бубер/ 1923) 

можем да отбележим неговите аргументи срещу повърхностното и безсъдържателно разбиране 

на религиозността и взаимоотношенията между Бога и Човека: „Не можеш подели живота си 

между една действителна връзка с Бог и едно действително Аз-то отношение към света, да се 

молиш истом Богу и да използваш света. Който познава света като нещо за използване, той и 

Бога не познава другояче. Неговата молитва е процедура за облекчение; тя минава през ушите на 

пустотата... той е безбожникът.“ По отношение на безсмъртието и безграничността на 

потенциите за сътворение в диалога, Бубер добавя: „човекът трябва да тълкува вечните слова, и 

то със собствения си живот.“ 

Уникализмът и изолационизмът в рамките на глобалната социална еволюция са по-скоро 

изключения, а не правило. Виталните общности, чрез криза на своята идентичност и историчност 

ускорено се развиват. Те са в основата на творческа реконструкция и конструкция на иновации, 

които еволюират в бъдещето. Те символизират своята общностна идентичност в некласически 

измерения на динамичен процес и метафора от жив, органичен и динамичен характер, а не във 

вещното и личностно опредметяване и „умъртвяване“ на общностния смисъл.  
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Изборът за оцеляване и развитие на общността са свързани или с биофилна, или с 

некрофилна насока, или със „заздравяване на базисните структури“ в нов еволюционен контекст, 

или със затвърждаване на упадъчен и инцестуозен характер на неавтентични ценности с остра 

социална конфронтация и липса на общ смислов контекст. От централно значение има степента 

на ‚съ-творене“, „свобода“ и „отговорност“. Интеграцията настъпва не само към „Значимия 

друг“, но и вътре в общността, в „общо споделения социален свят“, както определихме 

цивилизацията, се осъществява и разширява с един единствен възможен хоризонт в бъдеще – 

отпадане на всички исторически ограничения, които са имали локален, социален и природен 

характер и интегриране на човешката общност като такава. От централно значение ще бъде 

качествената еволюция на факторите на социалната онтология, за които споменахме в процеса 

на постигане на универсална социална връзка.      

Друг механизъм се отбелязва многократно при изучаване на тези критични 

трансформиращи периоди на преход към еволюция и иновация. Можем да наречем този 

механизъм и неговото действие „алтернативна еволюция“. 

Ако, по една или друга причина, някои от историческите форми не могат да реализират 

тези тенденции на интеграция и глобализация, това се случва в паралелен исторически момент с 

друга или, по-скоро, чрез други форми. Ако наблюдаваме регрес и некрофилна реакция, липса 

на развитие във вътрешен или външен план, то паралелно, в друг, изолиран и културно несвързан 

или цивилизационен ареал, протичат конструктивни социални процеси от биофилен характер, 

които реализират качествената и иновативна промяна. Така в по-глобален план социалната 

еволюция продължава. Има промяна на доминация и лидерство, до следващ цикъл на 

исторически предизвикателства. Най-големият проблем е усещането за достигнат максимум и 

„затваряне“ на творческия акт в миналото, в овещненото социално онтологично съдържание. 

Този стремеж за монопол върху значимостта и времето, явно е прекомерна амбиция на 

социалните общности, които имат локален характер. До момента в който се изгради общо 

осмислена човешка цивилизация, амбицията на локална общност за монопол, ще среща 

действието на механизма „алтернативна еволюция“. Алтернативните сценарии за реализиране на 

потенциала на „еволюционната вълна“ обхващат тези аспекти на интеграция и глобализация, 

които конфликтно не са решени от доминиращата и еволюционно изчерпана историческа форма 

на социална онтология. Пример е етногенезата на Юдаизма, и крайния хоризонт на конструиране 

на идентичността. Разликата с християнството преодоляващо етническото – основа за нова обща 

глобална идентичност, съчетаваща и етническите различия. Достигането на пределния максимум 

и усещане за изчерпване на динамиката на културния хоризонт на събитията за дадената 

общностна идентичност, ще бъде свързано с паралелен процес на социална иновация на 

интеграция и глобализация от конструктивен характер. Това е примерът с неандерталеца, с 

паралелните на Хомо сапиенс сапиенс видове.  Това е възможният отговор на много популярния 

дебат за изчезването на неандерталците, на денисов човек, на хомо сапиенс идалго. Независимо 

от тяхната несъмнена биологична сила и приспособимост. Ако в периода на етногенеза, отпреди 

12 хиляди години до около 1 000 години от днешно време, можем и е логично да наблюдаваме 

подобни процеси, то последните 500 години е исторически абсурд „образуването“ на нови 

етнически форми. 

Епохата на етногенеза си е отишла безвъзвратно в историята и е по-скоро в „спокойната“ 

фаза на естествена социална органика, а не във фаза на „еволюционно напрежение“. Феноменът 

на социалната онтология „Етнос“ е изиграл своята еволюционна роля и всяка форма на 

„иновация“ в тази сфера има по-скоро регресиращ и патологичен характер, както установяваме 

в претенциите на етническите идеологии за „Третия Рим“, Третия Райх“, „Републиката на 

Александър Македонски“ и подобни. Ако тези политически тенденции не са опасни и 

убийствени като претенции, то те са смешни и мелодраматично несъстоятелни.  

По подобен начин е статусът на Монархията като модел за държавно устройство, дори и 

само като символична социална реалност. През последните 200 години няма иновация в това 

отношение и не можем да очакваме да има. Обратното – няколко пъти повече е изборът на 

Републиканско и Демократично устройство на държавата като еволюционно по-зрели 

политически форми.  
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Изключение правят някои авторитарни или тоталитарни деспотични режими, които сменят 

монархиите като патологичен регрес към еволюционно още по-архаични общностни форми. 

Комунистическите деспотии представляваха такъв социално-онтологичен регрес. Дори и с тези 

негативни феномени, тенденцията е факт - „алтернативната еволюция“ осигурява развитието. 

Ако гледаме с мащаб на анализа от няколкостотин хиляди години, както го показахме от 

началото на човешката история, малките детайли на патологични отклонения са маловажни – 

основният тренд се запазва неотклонно със силата на законосъобразен процес, който е научно 

познаваем. Това е и основният исторически урок от идеята за социална онтология, при спазване 

на принципа на релевантността. Социалният прогрес или регрес имат исторически и закономерен 

характер дотолкова, доколкото са плод на решенията и действията на хората и общностните 

идентичности, чрез техните управляващи елити. Социалният прогрес, за разлика от 

„естествената“ законосъобразна природна еволюция, е възможен само чрез целенасочено, 

съзнателно поведение на избор и отговорност. 

 

4-та Глава. Фундаменталната грешка и принципът на релевантността. 

 

Какво представлява принципът и каква е връзката му с фундаменталната грешка? 

Тенденцията към фундаментална грешка на база на културален универсализъм, която 

определихме в предходния параграф на настоящото дисертационно изследване можем да 

определим като стремеж да се приложат и екстраполират смислово-ценностните принципи, 

конституиращи социалния порядък на дадена общностна идентичност (проява на 

етноцентричната тенденция, според Леви Строс) върху представителите на други общности, 

извън нейните граници. Точно наличието на подобна опасност от несъответствие между 

универсалисткото теоретизиране и конкретността на идентичността дава основание на Бъргър и 

Лукман да заявят в своя текст „Социалното конструиране на реалността“ (Бъргър & Лукман, 

1965/1996) че, „... идентичността си остава непонятна докато не бъде локализирана в някакъв 

свят. В този смисъл според авторите всяко теоретизиране върху идентичността и върху 

специфичните типове идентичност трябва да се извършва в границите на теоретичните 

интерпретации, в които те са локализирани... Например една психологическа теория, 

предполагаща обладаност от демони, е малко вероятно да бъде адекватна за интерпретиране на 

проблеми около идентичността на еврейски интелектуалци от средната класа в Ню Йорк. Тези 

хора просто не разполагат с идентичност, способна да произведе феномени, които се поддават 

на подобна интерпретация ... От друга страна, малко вероятно е психоанализата да се окаже 

адекватна за интерпретиране на проблеми около идентичността в селските райони на Хаити, 

докато определен тип Вуду психология би могла да предостави интерпретативни схеми с висока 

степен на емпирична прецизност. Двете психологии демонстрират своята емпирична 

адекватност чрез приложимостта си в терапията, но нито една от тях не демонстрира с това 

онтологичния статус на своите категории. Нито Вуду боговете, нито либидоносната енергия 

могат да съществуват извън границите на света, дефиниран в съответния социален контекст... 

Обладаността от демони и неврозата, по такъв начин, конституират едновременно обективна и 

субективна реалност в тези контексти“(к. - П. Б. и Т. Л.).   

По този начин достигаме до необходимостта от отговорен, предварителен процес, който 

може да ни предпази от естествената тенденция на нашето изследователко съзнание във връзка 

с феномена на фундаменталната грешка. От една страна, обективизация на социално научния 

субект чрез саморефрексия и критицизъм върху границите на неговите собствени смислово-

ценностни основания, а от друга, на субективизация на общностния обект - признаване 

самоконституивния характер на неговата идентичност, самоценност и автономност, стремеж към 

емаптично разбиране на неговите собствени вътрешно онтологични основания. Този процес 

може да се осъществи чрез интегрално верифициране в пространството на методическото 

съзнание в диспозицията „универсално-уникално“ чрез динамични преходи между вътрешните 

и външните гледни точки - механизъм, който Бъргър и Лукман описват сполучливо: 

„верификацията може да се извърши както от участниците в съответните социални ситуации, 

така и от външни наблюдатели... [като се] приложи концептуалния механизъм на локалната 

психология към съответното локално изследване“(к. м. - Н.Н.).   
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Тези принципни съображения ни ангажират с двуаспектност на интерпретативната 

методология: 1) познавателен критицизъм - отношение към границите на познавателните 

възможности и 2) социален онтологизъм - отношение към особеното съдържание, динамика и 

ценностни приоритети само конституиращи смисъла на дадената общностна идентичност. 

Можем да обобщим чрез един кратък и еднозначен „Принцип на релевантността“, описващ 

достигнатото разбиране до тук: приложение на „особена“, социално научна и 

социалнопсихологическа методология, релевантна спрямо „особени“ феномени на общностната 

идентичност (етнонационални или цивилизационни феномени) доколкото всеки отделен човек, 

включително и изследователят, както и всяка отделна общностна форма, реализират своята 

хуманност и социалност в „особен“ общностен, социокултурен контекст. Това важно 

съображение, което Клод Леви Строс грижливо припомня, служи за базисна методологическа 

мотивация на изследванията в социалните и хуманитарните науки.  

На тази база можем да определим и феномена на „фундаменталната грешка“ като 

методологична претенция, добре илюстрирана от Бъргър и Лукман, за пряк достъп до фактите на 

емпиричната реалност на „другата“ култура чрез универсално валидна онтологична 

интерпретация, придаваща им собствено „референтно“ за наблюдателя същностно съдържание. 

„Фундаменталната грешка“ е основа за идеология, а не за наука. Тя е примат на „класическите“ 

еднопланови физико-математически парадигми от рода на нютоновата физика и евклидовата 

геометрия или, както сполучливо отбелязва Людмил Георгиев (в „Критика на етнонационалния 

рационализъм“ (Георгиев, 1999), на подхода на Г. Фр. Хегел като израз на „диалектиката на 

Абсолютния дух“ и неговото преформулиране в тезите на К. Маркс и Ф. Енгелс за „обективните 

закони на социалноикономическото развитие“.  Не е трудно да отбележим, че референтен на 

етноцентричния модел е геоцентричният астрономичен модел, обозначаващ привилегированата 

позиция на Земята като център на Вселената, който в отличие от все още доминиращите 

универсалистки (етнопроективни) нагласи в прагматиката на съвременните социални науки като 

цяло и на социалната психология в частност, беше преодолян в астрофизиката значително по-

рано. При нея мисленето за центъра се трансформира в мислене за взаимоотношенията, които 

предопределят очевидността на един или друг център и гарантират възможността за реализиране 

на автентичен научен процес. 

Примери за нерелевантност. 

Без съмнение при системната логическа реконструкция на тезите на Леви Строс достигаме 

до нееднозначни методологически основания. Противоречието, което се разкрива в тях, по своя 

характер проблематизира методологията на социално научното познание, фокусирано както към 

„другите“ етнонационални и цивилизационни култури, така и към феномените на своята 

собствена културна идентичност вследствие от ефекта на включеност или дистанция от нейната 

линия на развитие и съответна социална промяна.  

Социално научният субект, според анализа на френския структуралист и етнолог, е 

склонен да открие в тях това съдържание, което има референтен, значим и „кумулативен“ 

характер спрямо неговата собствена ценностно-смислова координатна система и да детронира 

съдържанията, които са индиферентни или противоречиви. Подобна еднопланова методология 

на вътрешно-съдържателна центрация на субекта и строго поддържане на външната, мислена 

като единствено „обективна“, гледна точка спрямо обекта на социокултурното различие, обрича 

процеса на изследване в перспективата да се открие в него само предварително заложените 

собствени смислово-ценностни проекции. От подобен характер бяха „научните изследвания“ в 

българската социална наука, мотивиращи т. нар. „възродителен процес“ през края на 80-те 

години, които чрез исторически и антропологични данни обосноваваха тезата за „забравения“ 

български произход на представителите на турското етническо малцинство в България, че 

българските турци са „забравили“ своя български етнически произход“. Така само за около два 

месеца са преименувани, административно и паспортно „обработени“ над 800 000 души, т.е. 

около четири пъти по-голяма група от помаците и турците в Смолянско през 70-те години 

(Централен държавен архив, 1988).  Етноцентричната тенденция в подобни „изследвания“ беше 

проява по-скоро на целенасочена етнонационална политика и идеология на етническа 

асимилация, отколкото на безкритично допускане на „неточности“ в социалната етно-

методология.  
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И в този случай се потвърждава тезата ни за фундаменталната грешка като основа на 

нерефлектирани и критически осмислени идеологически вярвания, които се легитимират като 

„социално научни“ - израз на конкретен деструктивен политически интерес. Неслучайно Ф. М. 

Уайли в своето изследване „Общностна психология: релевантност към малцинствата“ (Wylie, 

1973)  критикува наличието в значителна част от американските изследователи на повърхностно 

отношение, патерналистични и етноцентрични нагласи при провеждане на теренни изследвания 

с малцинствените групи. Авторът подчертава, че „... бялата психологическа общност има 

несериозно отношение към своя собствен прикрит расизъм и тази самоизмама е необходимо да 

се прекрати“.  

Според М. Китахара в изследването „Американската антропология като етнонаука“ 

(Kitahara, 1989)  потенциален принос за формиране на националистични, етноцентрични и 

расистки нагласи има употребата на така наречените „цветни термини“, чрез които американците 

определят другите народи. При сравнителен анализ на дефиниции и определения в широко 

достъпни за масовата публика речници (в The Shorter Oxford English Dictionary on Historical 

Principles and the New Dictionary of American Slang) авторът установява, че „бял“ повече от 

другите четири цветни термина се свързва с предпочитани конотации. Само със съжаление 

можем да отбележим факта на масовата безкритична употреба на „цветна терминология“ в 

антропологичните и социалнопсихологически изследвания, който, както установява Китахара, 

засилва подобни нагласи. По подобен начин възникват и цитираните по-горе куриозни 

определения на етносите като „... принадлежащи на нехристиянски и нееврейски нации“, като 

дискриминационна в културално отношение терминологична негация. 

Насоки за релевантни изследвания. 

Един от добрите примери в областта на релевантните изследвания ни дава проф. Хеерт 

Хофстеде (Hofstede, 1980) . Той започва работата си с едно проучване върху организационната 

култура, което на по-късен етап прераства в една от доминиращите научни парадигми в сферата 

на сравнителните междукултурни анализи. В сътрудничество със сина си той разработва онлайн 

платформа в реално време, в която могат да бъдат открити и свободно ползвани събраните от 

него данни (The Hofstede Centre, 2016).  Първоначалното му изследване включва над 50 000 души 

в повече от 50 страни, всички от които служители на гиганта в информационните технологии 

IBM. Изследваните лица, които Хофстеде тества, заемат едни и същи позиции в организацията, 

което е гарант за това, че те притежават сходни личностни характеристики и качества. 

Фундаменталният фактор, който ги различава е в кой филиал на организацията работят. Това 

позволява по-ясна диференциация на влиянието, което дадена култура оказва, като разликата в 

останалите променливи се задържа максимално стабилна. 

Друга ключова характеристика на релевантното изследване е способността му да се 

обновява, адаптира и актуализира към промените и новооткритията, които се случват в света. 

Фундаментална грешка е да се мисли за едно изследване или теория като за продукт. В най-

добрия случай то е процес – непрекъснат научен диалог с емпирични потвърждения или 

опровержения на издигнатите хипотези. Позитивен пример в тази насока отново можем да 

открием при проф. Хофстеде. Хеерт Хофстеде успява да формулира своите дименсии, когато 

през 70-те години на 20-ти век се сдобива с база данни, съдържаща над 100 000 въпросника, 

измерващи ценностите на служителите, работещи в IBM. Първоначално той опитва да анализира 

данните на индивидуално ниво, но това се оказва неясен и объркващ процес. Затова решава да 

насочи вниманието си към осреднените стойности на държавите, от чиито служители са събрани 

въпросниците, и там успява да открие значими корелации. Уповавайки се на своя нюх, че 

получените резултати са валидни и извън рамките на корпорацията, в която са събрани, той 

провежда алтернативно изследване и открива, че резултатите от него силно корелират с данните 

от IBM. Това показва, че той е успял да идентифицира различия в националните ценностни 

системи. След това подлага акумулираните данни на факторен анализ. Анализира 32 ценности и 

открива, че те се групират около 4 фактора, които представляват проблеми, с които служителите 

на IBM трябва да се справят. Но моделите им на справяне се различават на база културата, в 

която са отгледани. Тези четири проблема са: 

1. Зависимост от началниците; 

2. Нужда от правила и предсказуемост; 
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3. Баланс между индивидуалните цели и зависимостта от компанията; 

4. Баланс между ценностите на егото и социалните ценности. 

По-късно той ги преформулира в четирите дименсии, респективно „разстояние до властта“, 

„избягване на несигурността“, „индивидуализъм / колективизъм“ и „мъжественост / 

женственост“. По-късно на база работата си в Далечния Изток, и по-конкретно у Китай, Майкъл 

Харис Бонд (Hofstede & Bond, 1988)  установява 5-та дименсия, характеризираща културите –

„дългосрочна/краткосрочна времева ориентация“. Тя отразява къде във времето хората 

фокусират своите усилия – минало, настояще, бъдеще. Хофстеде, в сътрудничество с българския 

учен Михаил Минков (Hofstede, Hofstede & Minkov, 1993/2010) , идентифицира 6-та дименсия - 

„задоволяване / въздържане“, отнасяща се до това дали хората се отдават на импулсите си за 

удоволствие, или ги контролират. 

Първоначалното изследване е било репликирано множество пъти в най-различни 

социокултурни реалности, като винаги са били откривани статистически значими резултати. За 

разлика от повечето научни парадигми, които стоят на склад в библиотечните хранилища, 

теорията на проф. Хеерт Хофстеде се развива и поддържа в реално време като една 

интерактивна научна платформа. Около 40 години след първоначалните публикации на проф. 

Хофстеде по темата, налице са 2 добавени дименсии и двоен ръст на държавите, от които са 

събрани данни. Тази научна платформа е красноречив пример за релевантно изследване, 

съобразено с динамичното естество на социалния свят. За това говори постоянната ѝ адаптация 

към новите открития в глобален мащаб, неспирната ревизия на теорията и богатият 

социокултурен контекст, в който платформата е  приложена. 

На база на споделеното, можем да обогатим методологията на своите изследвания в 

психологията и социалната психология с релевантни подходи и да повишим своята 

продуктивност: 

• Висока социална значимост на целта на изследването, свързана с решаването на значим 

проблем, възникнал на възможния краен предел на културния хоризонт на събитията за дадена 

общностна идентичност.  

• Анализ на базисния и вторичен ценностен антропологичен модел, обособен в рамките на 

дадена общностна идентичност – изследване на неговата динамика и промяна.  

• Анализ на нелинейни иновации и технологии за развитие, които имат уникален характер 

и висока степен на влияние върху развитието.   

• Факторни и многофакторни анализи, регресии, корелация, свързани с „паралелни слоеви 

закономерности“ на паралелна еволюционна промяна на различни нива, които са свързани в общ 

исторически процес. Например казусът с “Млякото като хранителна съставка в древната 

цивилизация и съвременните му измерения“, който не може да бъде решен като научен казус без 

комплексни научни изследвания, без участието на експертиза и анализи на дисциплини като 

археология, хуманитарна генетика, културна антропология, социална психология и социология, 

история на цивилизацията и зооинженерство.  

• Използване на компетентни „преводачи“ в другата култура или в ситуацията на промяна 

и сблъсък на различните им гледни точки, свързани с основните еволюционни тенденции.  

• Развитие и приложение на интерпретативна социална психология на изкуството, 

насочена към социално най-значимите произведения и автори, които имат смисъл по отношение 

на развитие на социалната онтология и на разширяване на културния хоризонт на човешката 

цивилизация.  

• Проучване на „референтни“ и „експертни групи“, чието мнение и оценка са предикативни 

за тенденции и процеси, чрез използване  на „закона за разпръскване на иновацията“ (Sinek, 

2011).  

• Анализ на „критичните точки“ в слоеве и топуси на социалната онтология, в които се 

осъществява качествената промяна към прогрес или регрес.  

• Умствени експерименти с употребата на еволюционни евристики от характера на 

„социалната онтология“, „теорията на относителността“, „теорията на всичко“ и „теория на 

игрите и стратегиите“.  

• Анализ на случаи, които са показателни за динамичните тенденции на развитие или 

регрес – изолиране на основните еволюционни фактори. 

• Научни платформи в реално време, чрез технологиите на мозъчния тръст, big data 
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анализи, machine learning и web интелигентност.    

• Изследване на изключенията – връзка между статистически, математически и качествени 

анализи.  

• Изследване на несъответствията и „еволюционния виталитет“ на моделите. 

• Приложение на „сократовия метод“ и метода „адвокат на дявола“ в процеса на научен 

дебат и вземане на решение. 

• Анализ на риска с вероятностни сценарии по степен на спешност и на важност. 

Базисен и вторичен ценностни антропологични модели. 

С цел по-добро разбиране на споделената информация в тази насока е необходимо да 

имаме предвид действието на основния социалнопсихичен фактор за интериоризация 

съдържанията на социалната връзка в етническата общност (езика, етническото съзнание, 

етническото самосъзнание и етническата култура в процеса на оличностяване), както и 

социализиращата функция на първичната семейно-родова среда (Георгиев, 1999) . На тази основа 

ексцентричният характер на универсално наличните ролеви отношения в структурата „баща-

майка-дете“ и на родовите връзки „patterns“ (Benedict, 1934/1959) , включващи по-широкия кръг 

от роднински отношения, придават на всяка отделна етно идентичност особено и същевременно 

с това типично съдържание, което не може да бъде универсално определено от частния случай 

на Едиповата ситуация. Тя е универсалистка и същевременно етноцентрична методологична 

претенция, която предявяваше Зигмунд Фройд към механизмите на семейна социализация.  

 Важен по-скоро е процесът, разкриващ специфичните особености на модела на семейно-

родови и ролеви отношения, който доминира в дадената етнокултурна среда, неговите промени 

и социализиращи импликации върху „голямото общество“ (Градев, 1984) . Точно подобна 

стратегия мотивира формулирането на специфични социалнопсихични механизми в 

психоаналитичната етно методология като „психични комплекси“, валидни за конкретната 

етнокултурна среда, чрез които съдържателно се тематизират устойчивите модели на първична 

социализация, оказващи своето влияние върху конститутивните принципи и на вторичните 

социални институции (Фридлендер, 1975/1993) . 

На основа на тези изследвания и ключови понятия можем да конструираме научно една 

много по-прецизна и динамична структура на ценностния антропологичен модел, която може да 

разкрие както базисни, в голяма част от случаите несъзнавани личностни и общностни 

съдържания, така и вторични, базирани на тях, личностни, социални и общностни форми от 

институционен характер. Немаловажно следствие от тази научна възможност е идеята за по-

осезателна диференциация на „слоеве на личностната и общностна идентичност“, на тяхното 

развитие като обща органично интегрирана безконфликтна структура, или обратното - на 

патологична, дезинтегрирана структура, основа на редица патологични социални и клинични 

феномени. Можем да определим базисния ценностен антропологичен модел като семейно-

родови и ролеви отношения, които доминират в дадената културна среда; модел на първична 

ценностна социализация, типичен и същевременно уникален за дадената общностна 

идентичност. Този модел е и исторически първият, свързан с прехода от стадната структура на 

висшите примати от рода на Homo sapiens към човешката форма на семейно-родови и ролеви 

отношения на Homo sapiens sapiens, както показахме във втора глава на настоящото 

дисертационно изследване. Този социалнопсихичен по своя характер преход е белязан от 

множество биологични и най-вероятно генетични промени на хуманитарната биология, които са 

основа и на непозната за биологичната целесъобразност клинична патология. След социалната 

му еволюцията към семейно-родови асоциации и устойчива племенна структура той исторически 

се разграничава от вторичния, който продължава да се усложнява и развива. 

Вторичният антропологичен модел е много по-сложна ценностно-регулативна структура, 

институционализирана в общностни институции и колективни практики това, което като 

популярен израз обозначаваме като модел на общество – система от доминиращи и подчинени, 

формални и неформални отношения в рамките на дадена общностна идентичност, 

възпроизвеждаща се трайно във времето и пространството. Вторичният модел е плод на сложни 

междукултурни и цивилизационни отношения и историческа динамика, все по-сложен и 

комплексен феномен в зависимост от еволюцията на съответната общностна идентичност. От 

ключово значение е и идеята за закономерния характер на отношенията както в рамките на 
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моделите, така и за взаимната им обусловеност и динамика на развитието при отношенията 

между тях. Тези модели са динамични и основният начин да достигнем до научната истина за 

тяхното съдържание, динамика и промяна е да следваме принципа на релевантността – чрез 

междукултурно взаимодействие и динамични социални и социалнопсихологически 

методологии. Всяка отделна култура има своята уникална „констелация“ както на нивото на 

базисния, така и на нивото на вторичния ценностен антропологичен модел. Дори и в рамките на 

една цивилизационна общностна идентичност, тя не отменя различното и уникално съдържание 

на тези модели на архаично ниво по-подобие на тяхното съществуване в подчинено състояние в 

другите исторически предшественици на личностната и колективна идентичност.  

И в двата типа модели е валидна диалектиката от психодинамичен характер. Това е 

основният психологически принос на Зигмунд Фройд от неговия първи творчески период – всеки 

социален или личностен процес преминава през несъзнавана, предсъзнавана и съзнавана фаза и 

може да бъде рационално анализиран, де- или ре-конструиран и усъвършенстван. Във всеки от 

типовете модели, които диференцирахме, можем да откроим специфични структурни сегменти 

от традиционен (архаичен) и актуален (съвременен) тип, които символизират полето на 

стереотипното (конструирано) и новото, (ре-конструиращо се) социалнопсихично съдържание 

на общностната идентичност. И в двата типа модели са валидни социалнопсихичните тенденции 

към биофилна или некрофилна ценностна ориентация и тяхната динамика в процеса на иновация 

или исторически регрес на съответните форми на общностна идентичност. Валидна е и 

закономерността при липса на социалната еволюция да се наблюдава регрес и завръщане към по-

архаични форми на идентичността със съпътстващо повишаване на случаите на кризистност, на 

социални и клинични патологии. 

Анализ на случаи. 

Анализ на случай 1 „Късният Рим – криза и иновация в първичния ценностен антропологичен 

модел“.  

Анализ на случай 2 „Йосиф Сталин – регресиращ пример по отношение на библейския архетип 

на бащата“. 

Анализ на случай 3 „Феноменът Мафия и връзката му с ценностно антропологичния модел на 

родовата асоциация“. 

Анализ на случай 4 "Сюжетът „Las Meninas“ - разбулване на тайнството или творецът като 

герой". 

Анализ на случай 5 „Един спомен от детинство на Леонардо“ или връзката между първичен и 

вторичен ценностни антропологични модели. 

Приноси  на  дисертационния труд: 

На финалът на дисертационното изследване, можем да направим оценка на постигнатите 

резултати, според предварително зададената хипотеза в неговото начало - концепцията за 

социална онтология, като възможен подход за формулиране на релевантни теоретични и 

емпирични модели за изследване на феномените на общностната идентичност. Критериите, 

които определихме като водещи за приемане или отхвърляне на хипотезата бяха в три основни 

насоки:  

1. Има ли или не наличие на иновации, на научни открития, които са плод на приложение 

на концепцията за социална онтология и принципа на релевантността? 

2. Има ли обективно идентифициране или не на други релевантни теоретични и емпирични 

модели за изследване, които са предшественици или свързани с концепцията за социална 

онтология и принципа на релевантността? 

3. Има ли ясно формулирани препоръки или не за приложение на методология от 

иновативен и продуктивен характер и провеждане на релевантни изследвания в полето на 

социалната наука и социалната психология в частност? 
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Приноси на дисертационният труд: 

1) Концепцията за социална онтология е възможен и иновативен подход за формулиране 

на релевантни теоретични и емпирични модели за изследване на феномените на общностната 

идентичност.  

2) Има постигнати научни открития – изясняване на механизма на латентност в 

сексуалното развитие на младите хора и на механизма за настъпване на генетични и биологични 

промени, в следствие на налагане на социалните правила и поведение в началото на социалната 

онтология.  

3) Идентифицирани са други релевантни модели на изследвания и са формулирани 

практически препоръки за спазване на принципа на „релевантността“ в изследванията.   

Това беше и основната научна и социална мисия на настоящото дисертационно изследване 

– да покаже съвременните проблемни тенденции и да подпомогне научно тяхното практическо 

преодоляване. 

Публикации  по  дисертационния труд: 
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