


има в известен смисъл «суеверен* вид. 
Тя е общо дело на общинния колектив и се 
изразява в поддърж ането на определено  
количество култове и ритуали. Това я 
отличава основно от големите елинисти- 
чески религии на М итра, Сабазий, И зида, 
от хрйстиянството, които са религии на 
личния избор и вярата. Съвсем различно  
от тях, старите култови религии не предо
ставят илюзорно утеш ение за отделния 
човек. Те са система за  регулиране на от
ношенията на родовия колектив с бож е
ствата, от които — така се вярвало — 
зависело благополучието на общ ината. 
Затова по същ ство в онова време суеверието  
не съществува, въпреки че вече има 
формата, която откриваме и по-късно.

Когато първобитният човек изяж да окото 
на животното, което виж да надалече, 
той вярва, че това е начинът да се сдобие със 
зрителната способност, която му е нуж на. 
Това е фалшиво вярване, но то действително  
му придава по сугестивен път известна  
способност. П одобен е смисълът на първо- 
битното изяж дане на бож еството-ж ивотно, 
но тотема-закрилник на племето. То се 
основава на вярата, че плътта му дава 
бож ествена сила на този, който я вкусва.

Много по-късно в класическа Атина на 
един празник наречен Буфонии принасяли  
в жертва бик. И според обичая жрецът, 
който посочил с топор животното, трябвало  
да побегне уж асен . П осле уреж дали  съд  
на който взимали реш ение да накажат  
гопора за деянието, като го удават в морето. 
Смисълът на тази ритуална ^итрост иде от 
двойнственото първобитно вярване, че бо- 
жеството-бик трябва д а  се посече и изяде, 
за да се погълне силата му, но от друга  
страна и от това, че то се сър^и, задето го 
убиват.

П о-късното религиозно съзнание не прие
ма езическите вярвания най-често, защ ото 
те изхож дат от вече изж ивяната мирогледна  
представа, че божеството и човекът се 
намира в непосредствена връзка. Според 
нея човешкият (профанен) и бож ественият  
(сакрален) свят преливат един в друг. 
Божеството е до човека, м ож е да се убива 
и яде, мож е да се сродява с него. Оттук и 
представата за бож ествения произход на 
героите, потомци на които са всички оста
нали хора.

Една от формите на връзката с бож ест
вения свят е смъртта и възкресението на 
божеството или героя. В древните вярвания  
умирането е  акт на свързване със сакрал- 
ното. Затова то става естествен символ за 
обозн ачаван е на обновата и началото, 
'поред древния обичай, когато встъпвало 

вЪв възрастта на мъжете, момчето било  
подлагано на ритуално бичуване, а след

това поставяно в гроба, за да излезе оттам 
вече зрял мъж. В този акт се проявява 
архаичното мислене, което не мож е да си  
представи връзката на детството и зряло- 
стта в реално временно следване. Новата 
възраст е  и нова личност и символно от 
старата я отделя смъртта. Именно върху  
символа умиране като знак за нов период се 
развиват религиите на умиращите и въ з
кръсващи бож ества, едно от които е и 
Х ристос. '

Във връзка с тази по-общ а идея за  взаимо- 
проникването на човешкия и божествения  
свят е  и първобитната представа за  душ ата  
на човека, която д а  изпада в особено съ 
стояние, да напуска тялото и да става 
бож ествена, знаещ а и предсказващ а. О со
бено подвижна е тя, според древните, по 
време на сън. И менно на сън човек най- 
често узнава истината. Н о подобна сила  
може да се придаде на душ ата и в будно  
състояние. В прочутото прорицалищ е в 
Д елф и жрицата на Аполеон Пития пред
сказвала в състояние на екстаз, в който 
изпадала след пиене на вода, сдъвкване на 
лаврово листо или от вдиш ването на пари, 
изпускани от една пукнатина. Древните 
гърци, вярвали, че тия средства, които 
впрочем са самото бож ество във формата 
на фетиш, откъсват душ ата от тялото и й 
дават пророческа сила.

Тия вярвания изхож дат от първобитната 
идея за единството на предметите и свърза
ните с тях сили, на словото и мисълта, 
представа суеверна и погледнато абсолютно, 
неверна и фалш ива, която обаче осъщ ествя
вала връзката на човека със света и затова 
била функционални (на равнищ ето на не
говата общ ествена дейност. Във фазата на 
този тип съзнание човекът създал много
бройните средства за  връзка с бож ествата — 
магиите, култовете и ритуалите, които 
по-късно се превръщ ат в голи суеверия.

В първобитната религия има един ак 
тивен елемент, който липсва абсолю тно в 
по-късното суеверие. П ървобитният човек 
си представя бож еството не много по- 
силно от себе си , или по-точно казано, не 
значително по-могъщ о от своята общ ина. 
Затова той си позволява да се отнася  
грубо към бож еството, ако то м у противо
речи. А ркадските пастири насичали с 
брадва дървеното изображ ение на П ан, 
ако богът не удовлетворявал някое тяхно  
ж елание. И това трябва да се разбира не 
символно, а като наказание над самото 
бож ество, тъй като в контекста на първо- 
битното вярване то е идентично със своето  
изображ ение. И храмът на бога е самото 
негово ж илищ е. Затова когато влизал вътре 
човекът чувствувал, че преминава в ново 
по-особено пространство, дето е  възмож но
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да участвува активно в съзиданието на 
своето благополучие, да встъпи в диалог  
със самата сила и често да й наложи волята 
си.

Ритуала, магията и суеверието се осн о
вават на неосъзнатата или осъзната пр ед
става за  взаимната връзка на нещата и 
явленията, за  една непроверена аналогия  
м еж ду целия свят и частите му, м еж ду един 
и друг ред от явления. Затова едно ж ивотно, 
някакъв метал, метерологическо -явление 
или събитие от човешки живот се  оказват в 
тясна връзка пом еж ду си като знаци на 
някакъв смисъл, който непосредствено  
следва от появата на носещия го знак. 
Така например в древната религия киха
нето се приемало за добър знак, понеж е се 
свързвало с излитането на лош  д у х  от 
тялото на човека. М еж ду духа и кихането 
се оформяла произволна причиннослед- 
ствена връзка. Или паякът, който и от 
съвременния суеверен се счита за вестител 
на гост или писмо, в древността се виж дал  
не само като знак, но и причина за  явле
нието, което го следва.

В най-древно време суейерието имало 
активен характер, тъй като тия връзки  
се мислели и за  обратими. Човекът владеел  
знака и често го използувал, за  да насочи 
събитията в ж еланата посока. Д ревните  
ловци изигравали ловната сцена, преди да 
се отправят на лов, и убивали символично 
мечката в лицето на свой другар , преоб
лечен като мечка, за  да осигурят по този  
начин успеха на своето начинание. И това 
било възмож но, тъй като ловното пред
ставление и ловът в представите им се 
сливали в едно общ о действие.

Когато с натрупването на културен и 
психологически опит човекът достигнал до  
идеята за  необратимостта на моментите 
във временния ход, той не можел вече да 
вижда две следващи едно след д р уго  съ
бития като съпричиняващи се и така се 
явило истинското суеверие, което има 
пасивен смисъл. К огато някакъв знак  се  
появил, това означавало, че от него ще се 
породи едикакво си събитие, но самото то 
не м ож ело да породи знака, поради което 
и човекът станал пасивен спрямо случ- 
ването на нещата. Затова суеверието може 
да се определи като вярване извадено от 
системата на първобитната култова р е
лигия и поставено в нова културна среда, 
в която причините явленията продълж а
ват да имат бож ествен изход, но с тази 
разлика, че боговете вече се мислят за  
отдалечени и независещи от хората.

Тези два етапа на суеверието не^са от
делени с ясна временна граница. Н ародът в 
древността останал по-дълго верен на 
първобитната религия, на нейните активни  
вярвания и многобройни ритуали. Д ор и  
и образованите не можели да усетят точно  
границата на религията, суеверието и 
науката. Аристотел, който ж ивее в IV век 
пр. н. е ., когато старата религиозна си 
стема вече отстъпва на научното съзнание  
и на религиите от нов тип, казва следното  
за магическите вярвания: «Н е е лесно да се 
пренебрегне м агията, но не е лесно и да 
се вярва в нея.* В края на същия този 
век неговият съратник Теофраст включва 
в своя малък сборник «Етически характери* 
една знаменита характеристика на суев ер
ния, която от една страна звучи напълно 
съвременно. Ж ивотът на подобен човек е 
изпълнен със страхове и нескончаеми  
ритуали — той плюе в пазва против уроки, 
на всеки кръстопът възлива на богинята  
на магията Хеката, принася жертви, 
върши очищ ения. Но всъщност според  
Теофраст суеверието се изразява в прека- 
леността и некултурната безразборност в 
отношението към култовете. Затова н е
говата миниатюра е в същото време къс 
трактат върху античните ритуални п р ак
тики, без които е невъзможно да си пред
ставим всекидневието на древния човек.

С някои свои модерни черти античната 
култура изум ява съвременния ценител. 
Но в дълбочината си тя е мирогледно  
консервативна. Силата на някои епохи, на 
атическата класика например, се  корени в 
това че те представляват естетическо 
превръщ ение на стихийния материализъм  
на първобитната религиозност.Затова п о з
наването на античните суеверни практики  
има значение за разбирането на светлия 
недогматичен характер на гръцката кла
сическа култура.

От друга  страна суеверните практики се 
пазят и като една втора култура покрай  
официалната, свързана със земята и непос
редствения ж ивот. В късната античност те 
стават, враг на християнството, своеоб
разна ерес и в този смисъл особен вид 
атеизъм, който се влива в народната к ул 
тура на Средновековието. Н о естествено в 
онова време те са колективно преж ивяване. 
Сравнени с днеш ните суеверия, които 
същ ествуват покрай научното съзнание  
като чисто индивидуален предразсъдък, 
античните са значително по-малко с у е 
верни, тъй като са натоварени със социален  
смисъл.
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