
 

KNOWLEDGE CONCEPT - FRAGMENTS FROM MYTHOLOGICAL AND 
RELIGIOUS PICTURES OF THE WORLD 

TATIANA CHALAKOVA,  
AYDUN ULUBEY 71-78 

71 

 

SocioBrains 
ISSN 2367-5721, JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 

 

 

ISSUE 38, OCTOBER 2017 

 

KNOWLEDGE CONCEPT - FRAGMENTS FROM MYTHOLOGICAL AND 

RELIGIOUS PICTURES OF THE WORLD 

Abstract: The article presents etymological and mythological aspects of conceptual knowledge in typologically 

different cultures - the Slavic and the Turkic. Consider the pre-religious beliefs of the Slavs and Turks and 

compare some aspects of a concept in Christianity and Islam, including Sufism. It is the conclusion of the 

universal and specific from the point of view of the bearers of knowledge in the mythological and religious 

pictures of the world. 

 

Keywords: concept, knowledge, spirit, witch, sect, vedu, shaman, God, Allah 

 

Author information: 

Tatiana Chalakova 

Professor, PhD 

Lecturer at Department of Turkish language  

and literature 

Faculty of Humanities 

At Konstantin Preslavsky – University of Shumen 

 t.chalakova@shu-bg.net 

 Bulgaria 

 

 

Aydun Ulubey 

 Bulgaria 

 

Процесите на познанието и техния резултат – знание са характерни за всички живи 

системи, затова концептът „знание“ може да бъде отнесен към базовите категории на 

човечеството. Език по своята същност представлява източник за базовото знание за света, което 

може да бъде извлечено с помощта на определени лингвистични процедури. От тази гледна 

точка представлява интерес рефлексията на знанието както и неговата концептуализация.  

Концептът знание подобно на други концепти може да бъде разгледан като дискретно 

ментално образование и като базова единица на мисловния код на човека с комплексна, 

енциклопедична информация за отразявания предмет или явление [Попова, Стернин 2007: 34]. 

Като сложен феномен той може да бъде анализиран от гледна точка на неговата структура – 

ядро (базов слой) и периферия –интерпретационната част със слабо структурирани предикации, 

отразяващи интерпретация на отделни концептуални признаци и техните съчетания. Концептът 

се характеризира и с ценностния елемент, който се репрезентира във вид на вербална и 

невербална форма [Карасик, Слишкин 2001: 76, 78], както и с образния и понятийния аспекти 

[Карасик 2004: 8]. Концептът също така може да бъде характеризиран като многомерна 

структура, включваща в себе си не само  понятийно-дефиниционните, но и конотативните, 

образните, оценъчните, асоциативни характеристики, които трябва да се вземат предвид при 

неговото описание [Маслова, 2008, c . 54 – 55, 58]. Следвайки Ю.С. Степанов при описание на 

структурните характеристики на концепта знание бихме могли да установим „от една страна, 

всичко, което принадлежи към структурата на понятието; от друга страна, … това, което го 

прави факт на културата: началната форма (етимология), история редуцирана до основни 

признаци; съвременни асоциации; оценки и т. нат.“ [Степанов 2001:  43]. В този случай 

концептът може да бъде представен от три компонента, или три слоя, на концепта: основният, 

актуален признак; допълнителен, или няколко допълнителни, пасивни признаци, вече 

неактуални, исторически; вътрешната форма, която обикновено изобщо не се осъзнава, 

запечатана във външната, словесна форма“ [пак там:. 47]. Особена роля на етимологията в 

съвременното езикознание подчертава Н. Топоров, който отбелязва, че наред с установяването 

на произхода на думата при етимологичен анализ трябва да се установява и неговата 

първоначална образна същност [Топоров  1986] .  
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По такъв начин етимологичен анализ е изключително важна част от концептуален анализ. 

Според нас подобен вид изследване може да допринесе не само за установяването на 

първоначалния образ, който е станал причина за по-нататъшното формиране на понятие, 

свързано с определени асоциации и конотации, но и да установи до каква степен са били близки 

тези първообрази в типологично различни култури, как и кога можем да говорим за общността 

на механизмите на формирането на базовите и универсални концепти. Етимологичните 

изследвания обаче не бива да се концентрират единствено в езиковата сфера и да се основават 

единствено на лингвистични данни. При анализа на базовите концепти  би трябвало да се 

използват знания от митологичните и религиозните картини на света. Като имаме предвид, че 

концептът знание принадлежи към първообрази на саморефлексията и осъзнаването на 

натрупания опит, вероятно отговорът за образа на носителя на знанието – знаещия може да 

бъде открит в митологиите. От друга страна според руския учен И.М. Снегирьов „коренните 

понятия“, отклонявайки се от своите извори и преминавайки през света и човечеството 

заимстват от местността, климата и духа на народите различни образи. Както семената на 

растенията те често биват отнасяни на чуждата за тях земя, така и преданията преминават от 

една страна в друга и там, прераждайки се, приемат особени видове и цветове“ [Снегирьов 

2012.  

До каква степен все пак концептът като ментална структура има връзка с 

концептосферата на социума и какви връзки съществуват между базовите концепти в различни 

култури и лингвокултурни общности? При анализ на концепта суета /fani бе установено, че тези 

два концепта се обединяват чрез семите щетност, преходност и се различават  чрез семите 

празнота, безредно хаотично движение, показна красота и съвършенство [Чалъкова 2012]. 

Концептът коварство има връзка с концепта зло чрез семата криво, изкривено и митологичното 

същество Кривда и се противопоставя на концепта добро чрез опозицията право-криво като се 

свързва с митологичния образ на Правда. Наред с това концептът hainlık (коварство) се свързва 

с концепта коварство чрез общите семи ковач, ковачество [Чалъкова 2014].   

   Митологичните образи на знаещите (носителите на знанието) и знанието при славяните 

се свързват преди всичко с митологизирани същества – с вещуни и вещици (ведмаци, ведми, 

влъхви, гледачки (ворожея, гадалка). Праславянският корен *vědě «аз зная», произлиза от 

староруското вѣдь: ведовство, знание и влиза в състава на на думите – ведьмак, ведати, ведьма. 

Родствени думи са: ведовство (знание), ведьма (вещица), сведущий (в нещо - вещ), поведать 

(споделям, разказвам) [http://myfhology.info/magiks/vedmak.html]. Показателно е, че в повечето 

случаи знанието се свързва с неща, които могат да навредят, да унищожат човека и неговите 

домашни животни (предимно крави и коне),  най-често използвани в домакинствата на 

славяните. За разлика от вещицата (ведьма) ведьмак може да притежава и положителни 

качества. Подобно присвояване на вредоносни качества на вещицата се дължи на борба против 

женското начало в епохата на преминаването от матриархата към патриархата. Второто 

значение на думата ведьма – злобна грозна жена вероятно се дължи на същата причина. Има и 

опити за интерпретация на думата ведьма като знаеща майка. Смята се, че в Древната Рус за 

бременните са казвали , че получили вест, родените момичета са наричали веста, тези, които 

се омъжват – не-веста (неизвестната или не знаещата), а тази жена, която вече е родила – 

ведьма (знаеща). Образ на „знаещата“ жена в източнославянската митология се допълва от 

образите на Ведуня или Ведуница – притежаваща знание. Така са наричали в текстовете на 

грамотите, документите на съдебни процеси тези, които са се занимавали с ведовство – знание. 

Влъхв и влъхвица в източнославянската митология в повечето случаи, владеят стихиите, 

оказват опасно влияние върху хората, но понякога могат и да им помагат. Те притежават ореол 

на определена тържественост, загадъчност, което се дължи вероятно на техните тайни знания и 

умения да извършват магии по книги на влъхвите [http://slavyans.myfhology.info/magik-

people/volhvy.html].  

В тюркската етнокултура представите за „знаещия“ се свързват с шамана, който е 

посредник между горния, междинния и подземния свят. Шаманът може открие и да върне 

http://myfhology.info/magiks/vedmak.html
http://slavyans.myfhology.info/magik-people/volhvy.html
http://slavyans.myfhology.info/magik-people/volhvy.html
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кут/жизнена сила на болен човек, да общува с други същества, които обитават горния и долния 

свят. Знаещият/шаманът в тюркската етнокултура (предрелигиозните вярвания) е избранникът 

на духовете, които го възпитават в гнездата на „шаманското дърво“. При инициацията 

бъдещият шаман изпитва изключителни страдания, които свидетелстват за това, че кут – 

неговата жизнена сила преминава процеса на възпитанието от духовете. В резултат на 

обучението шаманите получават достъп до знанията за миналото и бъдещето на човека, да 

бъдат посредници между духовете, божествата и хората [Алексеев 1975]. Шаманите са 

предричали както щастие така и нещастия и притежавали свръхестествени качества: те са 

могли като духовете да летят във вид на вихрушка, да преминават през стени, през комина, да 

се превръщат в животни и птици [Боло 1937]. Митовете за шаманите са утвърждавали техните 

свръхестествени способности и са насаждали страх и почитание у обикновени хора към тях. 

Религиозната картина на света обобщава религиозният опит на хората и насочва своето 

внимание към земното и небесното, човешкото и божественото. В християнската религия 

знанието на Истината прави човека свободен, свободната воля е еквивалентна на Знанието, а 

знанието на Истината расте заедно с приближаването към Истината, т.е. към Бога. Според 

християнството човек трябва да се приближава към Божествената истина – Бога. За 

тъждествеността на Иисус с Истината се говори в Евангелието от Иоанна: „Я съм пътят и 

истината и животът; Никой не идва при Бащата освен чрез мене“  [Св. Евангелие от Иоана 14: 

6].  

Центърът на знанието се концентрира в Бога като владетеля на истината, Знаещия и 

Виждащия. В ислямската религия: едно от стотте имена на Всевишния е Знаещия Ал-Алииму 

(Знаещия всичко) – този на който са известни и най-малките деяния, и тайни мисли, и 

намерения, и мечти; той не се нуждае от допълнителна информация, напротив, всяко знание 

изхожда от него. От него не може да бъде скрита и най-малката част. Той знае всичко, което е 

било, и това, което ще стане, и знае невъзможното: „ние сътворихме човека и знаем, какво му 

нашепва неговата душа. Ние сме по-близо до него, отколкото неговият основен съд 

(кръвоносен)“ [Коран 50: 16]. 

Суфизмът е мистично религиозно-философско учение в рамките на исляма,  

представителите на който смятат за възможно чрез личен психологическия опит да влизат в 

прякото духовно общуване с Бога. Това се осъществява чрез вътрешен екстаз или вътрешно 

озарение което се изпраща на човека, който върви към Бога с любов към него в сърцето си. 

Мистицизъм — това е начин за приближаване към Истина, като се използва интуиция и 

емоционалните способности [Исматов 1986: 99]. 

Познание на Истинния (Бог) не може да бъде достигната с помощта на немистична вяра, 

кодифицирана в ислама или в други религиии, - така смятат суфитите. Според тях ислам не се 

обяснява от богословски канони. Главната цел на на суфизма — постигане на мистичното 

разбиране на Истина,  духовно, интуитивно, непосредствено познание на Бога.  

Най-ранният етап от развитието на суфизма започва през VIII -X в. Именно тогава той се 

отделя от аскетизма и се превръща в самостоятелно религиозно-философско-нравствено учение. 

Към средата на XI в. идеите на суфизма стремително се разпространяват из целия мусулмански 

свят, независимо от жестоката и безпощадната борба с тях, упражнявана от официалния ислям.  

Суфитите смятат, че във всекия човек има възможности за освобождаване от своето “Аз” 

и съединение с Бога, но тези възможности са скрити и не могат да бъдат освободени без 

наставления на учителя, с изключение на случаи, когато Бог дарява способност на особено 

просветление (получаване на знание) [пак там].  

За да се предизвика това състояние у човека, да се подготви съзнанието му към 

възприятие на извънсетивния свят учители използват най-разнообразни средства: сакрални 

числа и знаци, цветове и аромати, ритуали за пречистване, магични думи, заговори и молитви-

заклинания, музика и пеене, привикване на ангели и други  духове и т. н.  

Постепенно наред с различни практики започва самоанализ на психическите състояния.  

В книгата си Абу Абдаллах ибн Асад ал-Анази ая-Мухасиби (ум. 857).  “Съблюдаване на 
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правата на Алаха” излага основи на метода за самонаблюдение. Той установява понятието хал 

— екстатично състояние, което, както, той смята, не може да бъде постигнато с волята на самия 

човек, а му се изпраща като божествената милост. “Халът” е  мигновено, внезапно 

просветление, обагрено от тон на едно или друго настроение.  

Всички школи на суфизма изискват от своите адепти преминаването на три нива:  шариат  

(изпълнения на предписанията на Корана), тарикат Пътят) и хакикат (постижение на 

Божествената истина). Движението на суфита по Пътя се характеризира със спирки по Пътя. Те 

се означават с термина “макам”. Всеки от тях представлява определено психическо състояние, 

присъщо за този етап: началото на Пътя, първата спирка е  “тав-ба” (“покаяние”), Ако в 

шариата “тав-ба” означава осъзнание на греха, разкаяние, желанието той да не се повтаря, 

при суфитите настъпва пълно обръщане на помисли към Бога. Вторият етап е “вара” 

(предпазливост) – разграничаване на позволено и и непозволено.  

Третият етап е “зухд” (въздържаност) – от грехове и дори от всякакви желания и душевни 

движения.  

Четвъртия етап — “факр” (нищета). Отначало това е доброволно обричане на нищета, но 

после се разбира като осъзнанието на нищетата си пред Бога 

Петата добродетел — “сабр” (търпение),  покорно приемане на всичко, което трудно се 

понася. Шестият етап е “таваккул” (упование на Бога)  живеене в дадения миг  

Седмият етап – “рида” (покорност, спокойствие на сърцето относно предопределеността), 

Освен “маками” –  устойчиви състояния, постигнати чрез непрекъснати усилия, 

съществуват  кратковременни настроения, които спохождат пътника по време на неговия Път – 

“хал”.  

“Хал” – това е божественната милост, която се изпраща от Бога и исчезва също така 

мигновенно, както е  възникнала: 

1. “Курб” (близостта) към Господа 

2.”Махабба” (любов) – вълна на гореща любов към Бога.  

3. “Хауф” (страх) – припадък на ужас, съзнание на своята греховност и неспособност да 

се изпълняват своите задължения пред Господа.  

4. “Раджа” (надежда) – проблясък утешение при мисълта за милосърдието и 

всепрощаване на Бога.  

5. и 6. “Шаук” (страст) и “унс” (приятелство) – явления, които са сходни с  любовта, но се 

отличават от нея по  характер и интенсивност.  

7. “Итманина” (душевното спокойствие) – състояние на блаженната уверенност в 

милостта на Бога.  

8. “Мушахада” (съзерцание) – състояние, в което човек не само усеща близостта на Бога, 

но като че ли Го вижда.  

9. “Йакин” (уверенността) – висшата степен на осъзнаване на реалността на духовния 

свят.  

10. “Фана”, и “бака” (вечността): потапяне в света на Абсолюта, на абсолютното знание. 

Това е висше състояние за пътника.  

“Тарикат” завършва с влизане на адепта в последен стадий –“хакикат” – “реално битие”. 

Тук пътникът интуитивно опознава истинната природа на Бога и своята съпричастност към нея  

За персийския мистик Абу Йазида (Баязида) Тайфура ибн Иса ал-Бистами (ум. 875). са 

характерни «екстатичния възторг» и «опиянение от любовта към Бога», страстта към Който 

довежда влюбения към духовно сливане с Него до усещане на абсолютно изчезване на 

собственото «аз»: личността изчезва, разтваря се в Бога, като придобива субстанционални 

качества на Бога. Това е школа на опянение или  “школа на екстатичния възторг” – тайфурийа.  

Концептът „знание“ е свързан с представите за раждане и любов в Библия. Първият акт 

на познанието, описан в Библия, е свързан с плътска любов и раждане:  „Аврам позна жена си 

Ева и тя зачена и роди Каин  и каза: придобих аз човек Господа” [Бытие 4:1]; „И позна Адам 

още [Ева,] жена си, и тя роди син…[Битие 4: 25]. Естествени езици, в това число руски и 
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ългарски език пазят далечна връзка между познанието, плътската любов и раждане, род,  която 

се пази във вътрешната форма на думите знание, сознание, познание. Думата сознание, според 

М. Фасмер, произлиза от глагола знать, от праслав.*znaty, от което произлизат: ст.-рус. и ст.-

бълг. знати, знаѭ, рус. знать, укр. знати, белорус. знаць, бълг. зная, сърб. знати, зна̑м, 

словенск. znati, znȃm, др.-чешк. znáti, znaju, чешк. znát, словашко znаť, полск. znać, в.-луж. znać, 

н.-луж. znaś. Посочва се, че думата знать е родствена на лит. žinóti, žinaũ «зная», латишк. 

zināt zinu, др.-пруск. ersinnat «узная», др.-инд. jānā́ti «знае», страд. jñāyátē, др.-перс. adānā «той 

разбра (узнал)», д.-в.-н. irknâan «узнавать» (научавам) (из *knējan), греч.γιγνώσκω „узнаю“ (аор. 

ἔγνω: ст.-слав. аор. позна), лат. nōscō, алб. njoh „зная, научавам“, готск. kann „зная“, тохарск. 

knan „зная“ и, вероятно, произлиза от индоевроп. *ǵen – „зная“ и е тъждествено на*ǵen – 

„раждам(се)“ и произлизат от тази дума [Фасмер URL]. Има данни, че думите  знание, сознание 

и познание и думата книга имат един и същ корен. Българският изследовател И. Иванов в 

своето изследване  „Върху значението на владетелските титли kanaσybiγi и canisauci при 

прабългари и авари“ высказал предположи, че думата книга е от прабългарски произход, 

подобно на появата на думата KANAΣ. В другото му изследване  „Смисъл и етимология на 

владетелските титли канасувиги и canizauci“ бе обоснована възможността за прабългарския 

произход на думата KANAΣ – „владетел“ от титула KANAΣ YBIΓI– "божествен владетел". 

Както е  показал автор, тази дума се е появила от прабългарска основа от праиндоевропейския 

глагол*g'nō– зная. И. Иванов подчертава връзката на този глагол с думи: *gno (ст.гр.), gnoscere 

(лат.), knān (тохар.), can (арм.), jnati (санскрит), znati  (авест.), znati (ст.бълг.), know (съвр. англ.), 

които имат значение „зная”. Като прабългарския наследник на глагола *g'nō изследователят 

посочва коренната морфема кън (кънан) от която при Омуртаг се е образувала думата KANAΣ – 

„знаещ, притежател на свещенно знание и право“, в старобългарския  КúÍ¤ZÚ– къненз (в 

следващите векове КÍ ZÚ – кненз). Авторът предполага, че от същия глагол кънан (*g'nō), но с 

друга наставка, би мога да се образува и думата KANIГ, в прабългарския – къNигы – „знание, 

написано знание, книга, букви“. Наред с това значение се запазва  семата свещенност, която е 

присъща на праиндоевропейския глагол. Двете думи KANAΣ и kaNiг, се образуват със 

собствени езикови средства – глаголът зная от *g'nō – кънан и два типични суфикса -ез и –иг, 

характерни както за иранските, така и за прабългарския и съвременен български език (талига, 

колчуга, тлъпиг), а също така по-късните (тлъстига, комунига, вратига, трепетлика) [Иванов  

URL].  

По такъв начин, най-архаичният, зафиксиран етимон на думите с корен зн – знание, 

съзнание, познание  е праиндоевропейският глагол *g'nō, съответстващ на съвременната дума 

зная, която означава: род (същият корен имат съвременните думи ген, генезис). Семата знание, 

която се съдържа в думите съзнание и познание от историческата гледна точка не само е 

родственна, но и произлиза от думата *g'nō, (род), свързана с родови отношения, плътска 

любов. Вероятно, тук може да се говори за семантична деривация на базата на 

метафорическото пренасяне: раждането и знанието се обединяват от семата поява, 

възникване: знание произлиза от незнание, раждането, битието – от небитието. 

Предположително тюркската дума бей идва от bağ от която произлизат и славянските – бог, 

богат  и в този смисъл семантично рефлектира със семата „знаещия, носител на знанието“, 

еднокоренната дума в турския език – beyin, означаваща в съвременния турски език 

мозък/съзнание предположително произлиза от старотурската дума meni – сперма/семе, което 

рефлектира със семата – раждане/източник на зараждането, и е подобно на вътрешната 

форма на корена зн/гн 

В историята на философската наука схващането на концепта знание акцентира върху 

неговите образи и аспекти. Античните философи отделят два типа знания – онтологичното 

(ментална копия на реалността) и гносеологичното – (метод, съгласуване на елементите на 

опита). За Платон знание – е съответствие на действителността, на света на идеи, за Сократ 

знание – е преди всичко метод за раждане на мисълта. От гледна точка на съвременния руски 

философ В. П. Зинченко една от функциите на съзнанието е пораждащата [Зинченко URL]. Ако 

https://ru.wiktionary.org/wiki/zn%C3%A1t
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=zn%D0%B0%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://ru.wiktionary.org/wiki/zna%C4%87
https://ru.wiktionary.org/wiki/zin%C4%81t
https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B3%CE%B9%CE%B3%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%BA%CF%89
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рефлексивната функция авторът определя като „ядро на съзнанието“, то пораждащата 

(творческата) вероятно е тази функция, която „произвежда“ (ражда) знанието. В този смисъл 

„знанието“ също така е продукт на раждане. Ако знанието е резултат, продукт на раждането 

(пораждането), то познанието е процесът на получаване на знанието, първото ниво на който е 

разбиране (руск.: понимание). В руската езикова картина на света познание и понимание 

(разбиране), като неговата необходима съставна част, интуитивно се усещала като емпатия към 

обекта на познанието. Понять – първоначално е означавало „вобрать в себя” - по- + -нять 

(взять) (бълг.: поемам в себе си), по-нататък от ст.бълг. форма *jьmǫ: jęti, от която произлизат: 

ст.-руск., ст.-бълг. имѣти, имамь, а също така,  възѩти, възьмѫ. Оттук – взять, снять, изъять 

и др. Глаголи с префикси -нять/-ять (-емлю). По-н-Имание (вбирание в себя/бълг.: поемане в 

себе си) като етап на познанието, от гледна точка на руски език, означава не само синтез на 

сензорните възприятия, а и благосклонността към обекта на възприятието. Понимание 

(разбиране), в руската езикова картина на света предполага необходимостта на любов към 

обекта на познанието. Подходът напълно съответства на християнската религия – понять 

означава да поемеш в себе си, да се направи възможна поява на любов. 

Християнската религия различава любов – филиа (любов – приятелство), любов – сторге 

(любов – привързаност), любов – ерос (плътска любов), любовь – агапе (диалог между 

влюблени и същността на отношенията между Бога и вярващите. В Новия Завет агапе 

(производно съществително от глагола агапао) символизира висша любов, в това число и 

любовта като сливане с човека, съединяване на човека с Бога. Някои автори смятат, че агапе  е 

по-високо ниво на любовта в сравнение с ерос, която освен посоченото значение включва в 

себе си и любов-приятелство (сторге). В християнството любовта е повече от вяра: „Ако аз 

говоря с езици човешки и ангелски, а нямам любов, то аз съм – мед звъняща или кимвал 

звучащ. Ако имам дарба на пророчества, и зная всички тайни, и имам всякакво познание и 

цялата вяра, така че мога и планини да преместя, а нямам любов, – то аз съм нищо. И ако аз 

раздам цялото си имане и отдам тялото си за изгаряне, а любов нямам, – няма в това никаква 

полза“ [1 Кор 13: 1-3]. Висшата любов в християнството – това е любовта към Бога и ближния, 

при това за ближни се смятат всички хора: „Заповед нова ще ви дам, да обичате еди друг; както 

Аз ви обикнах, така и вие да обичате един друг, по това всички ще разберат, че сте Мои 

ученици, ако имате любов помежду си“ [Ин. 13: 34-35]. Без такава любов, любов към ближния 

се съществува, не съществува и любов към Бога: „...Защото не обичащия брата си, когото 

вижда, как може той да обича Бога, Когото не вижда?“ [1 Ин 4: 20]. Връзката на божествената 

любов с познанието е посочена у апостол Иоан: „Възлюбени! Да обичаме един друг, защото 

това е любов от Бога... Който не обича, той не е познал Бога, защото Бог е любов“ [1 Ин. 4: 7-

8].  

„Да се възлюби ближния“ е необходимо „както себе си самия”. Затова според руските 

религиозни философи Познанието (Любов), трябва да се започне с Познанието на самия себе си. 

Л. С. Франк отбеляза, че интересът на руските мислители е насочен навън, към всеобхватното 

битие, той не се концентрира върху себе си, самата човешка личност. Според него, техният 

основен мотив е връзка на всичките „Аз“ в субстанционалното „Ние”. Този мироглед се 

основава върху представата на това, че всяка личност е брънка от живото цяло, а разделеността 

е иллюзия. Затова любимата тема на руските размисли е човек като брънка във всеобщата 

богочовешка връзка (В.С. Соловьов 1953 – 1900), П.А. Флоренски (1882 – 1937), С.Н. Булгаков 

(1871-1944), В.В. Розанов (1856 –1919), Н.А. Бердяев (1874 – 1948)]. В това отношение, руската 

философия, според Л. С. Франк, противостои на западноевропейската, която се концентрира 

край „Аза”. Руският мироглед не само съдържа в себе си ясно изразена „Ние – философия”, при 

това „Ние” се осмисля не като външно единство, а като първичното, от лоното на което не само 

се изгражда „Азът”, но във всеки „Аз“ вътрешно се съдържа „Ние“ [Франк 1990]. Според 

философа познанието  представлява  кръг: религиозността довежда до мистичното познание на 

Бога (“гнозис„ или “теософия”), а научното познание на света завършва с идеята за Абсолюта. 

Тези факти неведнъж са се подтвърждавали и в историята на научното познание. Това, че 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE-
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BC%D1%A3%D1%82%D0%B8
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D1%A9%D1%82%D0%B8
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D1%8F%D1%82%D1%8C
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християнското разбиране за любов е близко към разбиране на познанието, виждаме и в 

учението на П. Флоренски. Метафизичната същност на любовта, според о. Флоренски, се 

състои в това, че личността трябва да излезе от себе си, своето самостоятелно битие, за да 

живее за друг, когато противоположността „Аз“ и „не – Аз“ се ликвидира  и те стават 

единосъщни. Техните отношения се уподобяват на отношенията между лицата на Светата 

Троица. Резултатът от този процес – е завръщането към новия, обновения „Аз“, способен да 

вижда същностното. Двете личности, –  пише П. А. Флоренски  така се усъвършенстват в 

любовта, че се съединяват в едно единство и при това не губят своята  индивидуалност. Как се 

случва това? Това е една от най-важните тайни на любовта. „Тайна сия е велика...“ [Еф.5: 32]. 

Любов „Аз – Ти“ се осъществява в Бога, в Бога се установява единосъщие с другия. В тези 

отношения – „Я“ и „Ти“ се осъществява тяхното уподобяване на Божествената Любов, при 

което единното става, по израза на П. А. Флоренски, „двоица“, началото на която е нейното 

единство в Бога. О. Павел Флоренски смята, че Любовта представлява същността на Бога и, 

наред с това самият процес на познанието на божествената същност, сливане с Бога: „Любовта 

ми е деяние на Бога в мен и мене в Бога“ [Флoренски 2002 ]. 

 К. Юнг сравнява познанието с размножението, резултат от плътската любов: 

Познанието както и размножението, предполага наличие на противоположностите: тук – 

там,  горе – долу, преди - после [Юнг 2003: 167]. 

Както се вижда в типологично различните картини на света езиковата, предрелигиозните, 

религиозните) съществуват индикатори за наличието на метафорична връзка между любов и 

познание. Близка е към разбирането на познанието като любов и позицията на нейробиолозите 

У. Матурана и Ф. Варела: „...без любов, без приемане на други живи същества освен нас не 

съществува социален процес, и, следователно, цялата съвкупност от човешките качества. 

Всичко, което затруднява приемането на  другите хора, от претенциите на единоличното 

притежание на истината до непоклатимата идеология, срива социален процес затова, защото 

срива породилият го биологичен процес. Няма да се заблуждаваме: ние не морализираме и не 

проповядваме любов. Ние само обръщаме вниманието на това, че биологично, без любов, без 

приемане на други, не существува феноменът социалност. ... Отказ от любов като биологична 

основа на социалния живот, както и от етичните следствия на любовта, би означавал 

игнориране на нашата биологична история, която продължава повече от 3,5 милиарда години... 

Любов – това е биологична динамика с дълбоки корени. Това е емоция, която определя в 

организма динамична структурна схема, стъпало към взаимодействията, които могат да 

предизвикат операционални кохерентности на социалния живот”. На друго място авторите 

твърдят, че самият живот може да се определи като познание. За да се разбере какво означава 

живот, според тях трябва да се изведе обща форма (патерн) на всички живи тела, която, макар и 

да не съществува самостоятелно, но винаги представлява едно от проявите на тяло. 

Аутоопоезисът (самовъзпроизвеждане на системата)  авторите разглеждат като патерн на 

разума, и приемат формула «life is cognition» - «животът е познание». [Матурана, Варела 2001: 

17].  

Както се вижда в митологичните и религиозните картини на света знанието принадлежи 

на висши сакрални, сакрализирани и демонични сили и същества като  образните форми на 

думите означаващи знанието съдържат семантични индикатори за раждане, зараждане и любов. 

Човек получава знание от жизнения си опит, но знанието за миналото и бъдещето получава от 

медиатори. В двете разглеждани религии получаване на знание означава приближаване/сливане 

с Бога. Получените  данни могат да свидетелстват за наличие на общи метафорични образи, 

свързани с наблюдаваните феномени на физическата любов, раждане и размножаване, както и 

получаване на абсолютното знание чрез сливане с Бога – божествената любов. 
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