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източните (и не само) духовни учения. Тези представи, съгласно тер-
минологията на йога, се наричат викалпи. Намерението ни бе да влезем
смело в лабиринта от викалпи и постепенно да си проправим път към
действително ценните концепции и практики.

Лекциите биха заинтригували и всички, които проявяват интерес
към разглежданата материя. Макар на отделни места да фигурират
препратки към класически йога съчинения (най-вече Йога сутра), тях-
ното непознаване не би затруднило цялостното разбиране на текста.

Благодаря на Магдалена Тодоринска за умелата и редакторска
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4
ДУХОВНОСТ БЕЗ КОНСПИРАТИВНИ

ТЕОРИИ

1. Увод

Според много сайтове, в самото начало на Студената война ше-
фът на ЦРУ Алън Фостър Дълес заявява:

Ние ще хвърлим всичко, което имаме, цялото злато, цялата реална мощ
и ресурси за изиграването и оглупяването на хората от социалистичес-
ките страни. Човешкият мозък, съзнанието на хората, могат да бъдат
изменяни. Като посеем там хаос, ние незабелязано ще подменим техни-
те ценности с фалшиви и ще ги заставим да повярват в тях.

Така ние ще намерим свои единомишленици, свои помощници и съюз-
ници в самата Русия. Епизод след епизод ще разиграваме грандиозната
по своя мащаб трагедия на гибелта на най-непокорния народ на земята,
окончателно, необратимо изгасване на неговото съзнание... Литература-
та, театърът, киното - всичко ще изобразява и прославя най-ниските чо-
вешки чувства. Ние всячески ще поддържаме и издигаме така
наречените художници, които ще насаждат и втълпяват в човешкото
съзнание култ към секса, насилието, садизма, предателството - с една
дума всяка безнравственост. В управлението на държавата ще създадем
хаос и неразбория.

Честността и порядъчността ще се осмиват и ще станат никому ненуж-
ни, ще се превърнат в отживелици от миналото. Безсрамието, наглостта,
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лъжата и измамата, пиянството
и наркоманията, предателство-
то, национализмът и враждата
между народите - всичко това
ние ще насаждаме ловко и не-
забележимо... По такъв начин
ние ще съсипваме поколение
след поколение. Ще се занима-
ваме с хората от детските, от
юношеските години, винаги
главното ударение ще слагаме
на младежта, която ще разлага-
ме, ще изнасилваме и развра-
щаваме. Ще ги превърнем в
шпиони и космополити. Ще
предизвикваме ерозия и разв-
ращаване на младежта. Ще
създадем човек с консумативна
психика на елементарен потре-
бител. Всичко това ще извър-
шим под девиза: " Защита на

правата на човека и гражданските му свободи..."

Този цитат се появява през 1993 г. в книга на митрополита на
Санкт Петербург и Ладога Йоан. Той бързо добива популярност в Ру-
сия и бива цитиран нееднократно от политици (Владимир Жириновс-
ки), хора на изкуството (Никита Михалков), журналисти и др. Има го
на много места и в българското виртуално пространство (фиг. 13).
Твърди се, че първият шеф на ЦРУ Алън Фостър Дълес е казал това
през 1947 г.

Първо, презимето на Дълес не е Фостър, а Уолш. Второ, Алън
Уолш Дълес не е първият шеф на ЦРУ, а заема тази длъжност едва
през 1953 г. Би било коректно да се каже, че той е първият цивилен
предстоятел на агенцията. Трето, любопитно е как лошите американци
ще насаждат национализъм и същевременно ще правят хората космо-
полити (впрочем тази дума няма негативно звучене в САЩ, което е
още един повод да се усъмним в автентичността на писанието). Но
тези неточности вероятно могат да минат в графата незначителни. По-
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интересното е, че текстът е взет почти едно към едно от романа „Веч-
ният зов” на Анатолий Иванов, издаден през 1971 г. Там той излиза от
устата на коварен сътрудник на нацистите. Антизападно настроените
кръгове в Русия (а и България) с готовност приемат тезата за заговор
от страна на Запада под надслов „права на човека” и „граждански сво-
боди” по простата причина, че за тях подобни ценности не съществу-
ват – те им звучат като твърде съмнително празнословие. Тези хора
обикновено са вкопчени в други приоритети – самоцелно силната дър-
жава, измамната (базирана на нереалистичен икономически модел)
социална сигурност и т.н. В действителност идеите за права на човека
и граждански свободи не са фалшиви, те драматично променят запад-
ния свят през последните няколко века.1

Може да се каже, че конспиративните теории са вид псевдонауч-
ни теории, отнасящи се най-често до историята, политиката и иконо-
миката. В науката история се работи с така наречените извори,
включващи писмени източници, археологически данни, езикови изс-
ледвания и т.н. Хипотеза, почиваща на твърде малко или ненадеждни
източници не се разглежда като правдоподобна. Конспиративните тео-
рии най-често са именно такива хипотези. Те обясняват случването на
дадено неблагоприятно събитие чрез действията на тесен кръг (а поня-
кога по-широк, дори цял народ) заговорници. Истина е, че много съби-
тия действително са се случили по такъв начин. Например Априлското
въстание е плод на конспирация, няма как да е иначе. Всички превра-
ти, по дефиниция, също. Октомврийската революция в Русия не е ре-
зултат от общонародно въстание, както навремето са ни учили, а е по-
скоро дело на сравнително малоброен кръжец от професионални рево-
люционери, при това без почти никакви отношения с работническата
класа. Скандали като Уотъргейт също са следствие от определени тай-
ни действия. За всички тези събития имаме достатъчно източници, въз
основа на които да ги възпроизведем обективно. Когато обаче продъл-
жим малко по-нататък, с твърдения, че руската революция, барабар с
изстъпленията на френската и още един куп беди са дело на определе-
на еврейска фамилия или тайна организация, най-вероятно сме се от-
далечили фатално от аргументацията, почиваща на достоверните
извори и сме навлезли в една сфера на догадки, полуистини, вековни
предразсъдъци, целенасочено внушаване на причинно-следствени
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връзки между не непременно свързани събития, селективно подбиране
на факти... с една дума, навлезли сме в областта на нездравите конспи-
ративни теории.

Много често професионалните историци и други специалисти не
желаят да се впускат в дебати с привържениците на явни (за тях) псев-
донаучни брътвежи. В един текст, оборващ появилия се преди няколко
години фалшфикат „Предсмъртно писмо на Левски” докторът по исто-
рия Георги Владимиров пише:

Призовавам колегите от историческата гилдия да вземат отношение по
тези теми, а да не абдикират от тях с аргумента за тяхната “несериоз-
ност”. А изкушените от историческото ни минало сънародници съвет-
вам да четат внимателно, критично, съпоставяйки логиката на фактите
и свидетелствата на авторитетите.

Като историк (с неохота) започнах да свиквам с “модерни четива” и
прочие художествени текстове, убеждаващи ни, че сме по-древни от
Потопа, по-цивилизовани от всички народи, най-мъдрите, най-добрите,
най-силните... Ала моля ви, господа “алтернативни историци”, не пося-
гайте на паметта на Левски, не “доукрасявайте” неговата достатъчно
впечатляваща личност с емоционално-патриотарските продукти на соб-
ствената ви фантазия.2

2. Антисемитизмът – база за много конспиративни теории

Тъй като в много от популярните теории са замесени евреи, бих
искал да обърна внимание на традицията на антисемитизма. Примери
за действия и настроения спрямо евреите могат да се открият още в
Античния свят. Такава несъмнено е елинизаторската политика на Се-
левкидите през II в. пр. Хр., която довежда до въстанието на Макавеи-
те. Трайното вкореняване на антисемитизма в западното съзнание
обаче идва с християнството и исляма. Според евангелията евреите
сами са поели вината за разпъването на Христос, отговаряйки на Пилат
„Кръвта му да бъде на нас и чадата ни” (Мат. 27:25). Именно дамгос-
ването на евреите като убийци на Христос, довежда до множество ан-
тисемитски ексцесии през Средновековието и в по-ново време. Фактът,
че самият Исус и апостолите също са евреи, или че той наставлява да
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се обичат враговете, не се взима предвид. През V в. сирийският монах
Бар Саума оглавява банда от фанатици, които разрушават синагоги.3
Периодично избухвали антисемитски безредици в целия християнски
(но и мюсюлмански) свят. През 1096 г. по пътя си към Палестина ри-
царите от Първия кръстоносен поход избиват хиляди евреи. Други са
принудени да се преселят в Източна Европа. В Галилея кланетата про-
дължават, а много от оцелелите са продадени в робство. Подобни изс-
тъпления се случват и на следващите кръстоносни походи. В средата
на XIV в. стотици еврейски общности са обвинени за чумата (според
слуховете те умишлено отравяли кладенците – това е конспиративна
теория пар екселанс) и са почти напълно избити – например в Страс-
бург (900 изгорени живи), Тулон, Майнц, Кьолн и много други (фиг.
14).

По време на Реформацията Лутер публикува писмо озаглавено
„За евреите и техните лъжи”, в което „бащински” ги наставлява да се
покръстят. След като съветът му не среща разбиране, той започва да
бълва омраза. Според негов памфлет „всички синагоги трябва да бъдат
подпалени, а това, което не изгори, да бъде покрито с кал или разпръс-
нато...”; „Второ, техните домове трябва да бъдат разбити и унищоже-
ни. Тъй като те извършват в тях същите неща, които правят в
синагогите си. По тази причина те трябва да бъдат сложени под един
покрив или в конюшня, като цигани, за да осъзнаят, че не те са госпо-
дарите в нашата земя, както се гордеят, а нещастни пленници, както се
оплакват от нас”. Следващите мерки, които бащата на Реформацията
предлага, са евреите да бъдат лишени от техните молитвени книги,
паспортите за пътуване, разрешенията за лихварство, всичките им пари
и ценности в сребро и злато и т.н. По-нататък в своя памфлет Лутер
съветва на всички млади и силни евреи и еврейки да бъдат дадени мо-
тики, лопати и други инструменти, с които да изкарват хляба си с пот
на носа. Тъй като обаче те не са свикнали на никаква работа, той нами-
ра за най-правилно да се приложи „изгонване”, така както мъдро са
постъпили във Франция, Испания и Бохемия.

През 1648 г. евреите в Полша, Литва и Украйна са нападнати от
казашкия лидер Богдан Хмелницки. За период от осем години са изби-
ти десетки хиляди евреи (над 100 000 според Гилбърт), а още повече са
измъчвани и изгонени обратно на запад – в земите, откъдето няколко
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века преди това са избягали.
През XVIII в. евреите в Ук-
райна са подложени на нови
кланета.

В православна Русия
евреите също не се радват на
особено спокойствие. През
1742 г. императрица Елиса-
вета им забранява да преби-
вават в царството под
предлог, че са „врагове на
Христос”. В края на века
Екатерина Велика силно
ограничава правото на евре-
ите за свободно заселване и
пътуване. През 1825 г. Ни-
колай I въвежда военна по-
винност за евреите с
продължителност... двадесет
и пет години. Пак той изгон-
ва всички евреи от Киев.

Тази система бива премахната от най-либерално настроения руски цар
Александър II. Същият впрочем освобождава крепостните селяни
(друг е въпросът, че това не довежда до някаква драстична промяна на
тяхното положение) и започва войната, довела до българската незави-
симост. Негов паметник имаме пред парламента. Парадоксалното е, че
именно той е убит при атентат, извършен от анархистка. Както може
да се очаква, това събитие става повод за нови антиеврейски погроми.

В края на XVIII в. идеите на Просвещението, и по специално по-
литическата философия на Джон Лок и Шарл дьо Монтескьо вдъхно-
вяват едно изключително поколение от американски политически
дейци да създадат държава, почиваща на стриктно разделение на влас-
тите, граждански права и свобода на вероизповеданията. Така Съеди-
нените щати се превръщат в първата западна страна, в която евреите не
са притеснявани. Милиони евреи (особено от Русия) прекосяват Ат-
лантика. Днес числеността на еврейската общност в САЩ е около 5
милиона - почти колкото населението на Израел.
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Връщайки се на темата за европейския антисемитизъм, установя-
ваме, че той се засилва особено силно в зората на XX в. През 1903 г. в
Русия се появява книгата „Протоколи на мъдреците от Сион”, в която е
изложен таен еврейски заговор за световна доминация. В действител-
ност, текстът е чист фалшификат. Той представлява компилация из-
вадки от романа „Диалог в ада между Макиавели и Монтескьо” на
френския сатирик и монархист Морис Жоли (впоследствие се оказва,
че самият той е изплагиатствал седем страници от друг популярен ро-
ман) плюс една глава от книга на немския антисемит Херман Годше.
Изглежда, че този текст е компилиран от руската царска полиция. По
онова време обаче мнозина приемат „Протоколите” за чиста монета,
включително и индустриалеца Хенри Форд, който ги издава в половин
милионен тираж. Въпреки че текстът бива разобличен сравнително
скоро след появата му, той започва да се изучава в немските училища
като автентичен, след като нацистите взимат властта.

Едва ли е необходимо да се спирам обстойно на Холокоста, тъй
като всеки образован човек би следвало да е запознат с печалните фак-
ти за тази огромна човешка трагедия. До днес обаче съществува една
група от псевдоисторици, наричащи себе си историци-ревизионисти,
които твърдят, че Холокоста не се е състоял, а е плод на еврейска кон-
спирация. Те намират последователи в средите на неонацистите, както
и сред политици като Жан-Мари льо Пен и Махмуд Ахмадинеджад.
Според тях огромният обем доказателства за изтреблението на евреите
е напълно изфабрикуван, включая хилядите лични показания. Този
възглед би трябвало да се разглежда като печален куриоз. Защото как-
то отбелязва оцелелият от Холокоста писател и нобелов лауреат Ели
Визел, говорим за „най-добре документираната трагедия в историята.
Никога преди това за една трагедия не е имало толкова много свиде-
телства от убийците, от жертвите и дори от странични наблюдатели“.

Един от ревизионистите е френският химик Жан-Клод Пресак. В
стремежа си да докаже тезата си той посещава Аушвиц. След като на
място се запознава с фактите и огромния архив на лагера, Пресак е
принуден да признае очевидното: „онази октомврийска вечер на 1979
г. едва не приключих със себе си, затрупан от свидетелствата и отчая-
нието”. Стига се до там, че дори бивши нацисти, служили в лагерите се
противопоставят на подобни опити за пренаписване на историята. Така
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например лекарят от Аушвиц Ханс Мунк заявява в свое интервю: „Ко-
гато някой каже, че Аушвиц е лъжа, че е измислица, аз се колебая дали
изобщо да разговарям с него. Казвам, че фактите са толкова стабилно
установени, че не би могло да има съмнение в тях и прекратявам раз-
говора, тъй като няма никакъв смисъл. Явно е, че този, който поддържа
подобни тези, публикувани някъде, е злонамерен човек, който има
някаква полза да бъдат забравени неща, които няма как да бъдат забра-
вени”. Друг служител от същия лагер, бившият член на СС Оскар
Грьонинг директно заявява „Аз видях газовите камери. Аз видях кре-
маториума. Аз видях огньовете. Аз бях на площадката, когато се пра-
веше подбора. Бих искал да ми вярвате, че тези зверства са се случили,
защото аз бях там.”.

Съществуват конспиративни теории, според които фамилията от
немско-еврейски произход Ротшилд контролира световното богатство
и че последните два века е провокирала едва ли не всички войни и ре-
волюции с цел извличане на финансова изгода. Известният историк на
икономиката Нийл Фъргюсън дава следната трезва оценка:

Както обаче виждаме, войните по правило удрят цените на съществу-
ващите облигации, чрез увеличаване на риска, че задлъжнялата страна
не би се справила с плащането на лихвите, в случай на поражение или
загуба на територия. Към средата на XIX в. Ротшилд са се развили от
търговци до мениджъри на фондове, грижейки се внимателно за огром-
ното си портфолио от държавни облигации. След като вече са направи-
ли състоянието си, те със сигурност биха загубили повече, отколкото са
спечелили от конфликта. Ротшилд допринасят за изхода от Наполеоно-
вите войни, заставайки с финансовата си мощ зад Британия. Сега обаче
те със сигурност биха стояли встрани.4

3. Атентатите от 11 септември и стъпването на луната

Както може да се очаква, евреи са замесени в конспиративните
теории за атентатите от 11 септември, 2001 г. Например съвсем произ-
волно се твърди, че в кулите близнаци не е имало нито един евреин –
т.е. хората от този етнос са били предупредени от истинските органи-
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затори на нападенията, а именно Мосад. Това обаче изобщо не е така –
между 12 и 15 % от загиналите са евреи.

Популярни са теории, според които атентатите нямат нищо общо
с ислямизма, а са дело на правителството на САЩ. Това се „доказва”
например в популярния псевдонаучен филм „Духът на времето”.5

Твърди се, че небостъргачите са се срутили не в резултат от удара,
нанесен им от самолетите (впрочем според някои изобщо не е имало
самолети), а от предварително заложен експлозив. Тези твърдения са
опровергани от сериозни професионални организации като Национал-
ния институт за стандарти и технологии (NIST), Британския Институт
за структурно инженерство (ISE) и други. Разбира се, може да се нас-
тоява, че всички тези инженери също са част от конспираторите. По
дефиниция конспирациите се правят от тесен кръг хора. В много слу-
чаи обаче строителите на конспиративни теории се увличат и в един
момент не се усещат, че са създали версия, за чието практическо ра-
зиграване би било необходимо участието на стотици и хиляди хора
(например фалшифицирането на прилуняването, както след малко ще
видим). Все някой от тях все някога ще развали делото и ще пропее.
Безкритичното параноично мислене обаче не се спира пред нищо. За
него такова нещо като бръснач на Окам не съществува. Нито пък важи
принципът на Потър. В един свой текст Карл Сейгън се поставя в ро-
лята на човек, който е убеден, че в гаража му живее огнедишащ дра-
кон:

— В гаража ми живее огнедишащ дракон — да предположим, че (в слу-
чая следвам един вид групова терапия, предложена от психолога Ри-
чард Франклин), съвсем сериозно заявявам това пред вас. Разбира се,
вие ще искате да проверите и да се убедите сами за себе си. Човешката
история е пълна с безброй много истории за дракони, само че без нито
едно доказателство. Каква възможност само!
— Покажи ми — казвате вие.
Отиваме в гаража. Поглеждате и виждате стълба, празни кутии от боя и
стара триколка. Нито следа от дракон.
— Къде е драконът? — питате.
— О, тука е — отговарям и махвам с ръка в неясна посока. — Забравих
да кажа, че става дума за невидим дракон.
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Предлагате да пръснем по пода на гаража брашно и по този начин да
уловим стъпките на дракона.
— Чудесна идея — казвам, — но драконът се носи във въздуха.
Тогава може би да използваме инфрачервен сензор, който да регистрира
невидимия огън.
— Чудесна идея, но невидимият огън също така няма и топлина.
Ще вземем спрей с боя, ще напръскаме във въздуха и така драконът ще
стане видим.
— Чудесна идея, само че драконът е безтелесен и боята няма на какво
да се хване.
И така нататък. Парирам всеки физически опит, който предлагате, със
специално обяснение защо той няма да проработи.
И сега, каква е разликата между един невидим, безтелесен, носещ се във
въздуха дракон, който бълва огън без топлина, и един несъществуващ
дракон? Ако няма начин моето твърдение да бъде опровергано и не съ-
ществува експеримент, чийто резултат би могъл да се използва срещу
него, тогава какво означава въобще да твърдя, че драконът ми същест-
вува? Твърдения, които не могат да бъдат изпитани, и такива, които не
подлежат на опровергаване, нямат никаква стойност по отношение на
реалността — независимо колко ценни са с това, че ни вдъхновяват и
пораждат чувство на удивление. Това, което искам от вас, се свежда до
това да повярвате — при отсъствието на каквито и да било доказателст-
ва — на моите думи.
Единственото нещо, което реално сте научили от моите настоявания за
това, че в моя гараж има дракон, е, че нещо странно се случва в главата
ми.
...
Разбира се, не е честно от моя страна да се обиждам от това, че не ми
вярвате, или пък да ви критикувам, че сте закостенял и ви липсва въоб-
ражение...6

По нататък Сейгън разсъждава какво би станало, ако се появят
още хора, които твърдят, че имат дракони в гаражите си и започнат да
представят доказателства като например изгорения пръст на един от
тях. Изгарянето може да е причинено от нещо друго, но пък би дало
повод за допълнителен полет на въображението. Теориите, за които
говорим, обикновено са съшити именно въз основа на откъслечни фак-
ти и полуистини.
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„Това е една малка стъпка за човек, но гигантски скок за чове-
чеството” – всички знаем думите, които Нийл Армстронг (фиг. 15)
произнася при стъпването си на луната на 20 юли, 1969 г. Днес някои
хора вярват, че събитието изобщо не се е състояло, а е било заснето в
Холивуд. Едуин Олдрин, вторият човек стъпил на луната, бил преслед-
ван през 2002 г. насред  Бевърли Хилс от кинаджия аматьор, който го
наричал „мерзавец, лъжец и крадец” и го призовавал да се закълне, че е
стъпвал на луната. Олдрин, бивш военен летец от Корейската война,
просто го фраснал по мутрата.

За пръв път теорията за инсценирано прилуняване се появява
през 1974 г., т.е. две години след спирането на полетите Аполо. Не е за
чудене, че сред най-активните и поддръжници е „Обществото за плос-
ка земя“ („Flat Earth Society“), чиито членове съвсем сериозно са убе-
дени, че земята е плоска, а версията за нейната кълбовидна (по-точно
елипсовидна) форма е вид конспирация от страна на учените. Според
част от тях прилуняването е заснето по сценарий на Артър Кларк, ре-
жисирано е от Стенли Кубрик и е финансирано от Уолт Дисни.

През 2002 г. излиза 52-минутния филм „Обратната страна на лу-
ната“.7 Дело на френския режисьор Уйлям Карел, той представлява
нарочен опит да се изследва докъде може да стигне влиянието на до-
кументалния жанр върху нагласите и мненията на хората. Карел пред-
намерено сглобява изказвания на Доналд Ръмсфелд, Хенри
Кисинджър, Бъз Олдрин, Кристиян Кубрик (вдовицата на Стенли Куб-
рик) и други, опитвайки се да внуши конспиративната теза за прилуня-
ването. Филмът е показан пред студенти по социология и много от тях
не разбират, че продукцията е просто едно намигване към публиката.
Този случай напомня шегата за АЕЦ „Козлодуй“, която предаването на
БНТ „Ку-ку“ си направи със зрителите през 1991 г.8

Когато чуя поредната конспиративна теория на лунна тематика
обикновено питам отсрещната страна дали се има предвид само мисия-
та на Аполо 11 или всички прилунявания с човешко участие. Защото,
оказва се, много хора не знаят, че между 1969 и 1972 г. са проведени
цели 6 подобни мисии и на луната са стъпили 12 астронавти. Съгласете
се, че фалшифицирането на всички тях би било доста по-трудно. Раз-
бира се, може да се предположи, че по някакъв начин дузината астро-
навти са били убедени да лъжат, че са се разхождали на луната. Това
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Фиг. 15

обаче не би било достатъчно. Изпращането на човек до луната с кос-
мически кораб е огромно човешко начинание, изискващо участието на
хиляди специалисти. В продължение на 10 години над 400 000 човека
са участвали в програмата Аполо. Професорът по аеронавтика и астро-
навтика Джеймс Лонгуски отбелязва, че технически е много по-лесно
наистина да се изпрати човек на луната, отколкото да се осъществи
подобна конспирация. Няма как едно правителство да принуди хиля-
дите въвлечени да мълчат. Това не би могло да се случи дори в Север-
на Корея, а какво остава за САЩ. Все някой ще проговори.

Вероятно един от най-убедителните аргументи срещу инсцени-
раното прилуняване е, че в СССР никой представител на властта или
сериозен учен не правят и намек за подобно нещо. Не е тайна, че нап-
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редъкът в космическите изследвания и в двете суперсили по време на
Студената война до голяма степен беше мотивиран от военни съобра-
жения. През 1957 г. СССР изпраща в орбита първия изкуствен спът-
ник, а 4 години по-късно се състои и полетът на Юрий Гагарин (който
изпреварва Алън Шепърд с 24 дни). Администрацията на Кенеди отго-
варя на предизвикателството, като си поставя задачата да изпрати чо-
век на луната. След като това е осъществено и особено след като през
1974 г. в щатите се появяват твърдения за инсценировка, няма съмне-
ние, че съветското правителство не би пожалило усилия да изобличи
измамата – това би бил огромен пропаганден успех. При това то разпо-
лага с несравнимо по-сериозен апарат от американските привърженици
на теорията, с който да осъществи това разобличаване – огромно мно-
жество от учени, инженери, агенти и военни специалисти. Нищо тако-
ва не се случва. Факт е, че за американското постижение много-много
не се говори, но в същото време не се и оспорва. Разбира се, в днешна
Русия привърженици на лунната конспирация не липсват. Такъв е нап-
ример ксенофобски настроеният журналист Юрий Мухин. Той впро-
чем е и сред онези, които все още отричат съветската отговорност за
Катинското клане през 1940 г.

Интересно е, че съществуват други конспиративни теории, които
са в противоречие с обсъжданата – а именно, че американците са кац-
нали на луната, но коварно прикриват това, което са открили там –
артефакти, извънземни и т.н.

Лесно може да се намери информация за възраженията от страна
на невярващите в лунното кацане, както и за тяхното обстойно опро-
вергаване, така че няма да ви занимавам повече с този въпрос.

4. Тайни организации

Някъде през XVII в. в Англия и Шотландия възниква тайното
общество на масоните (франкмасоните). Много историци приемат за
негова рождена дата 24 юни, 1717 г. На този ден в лондонската кръчма
„Гъската и скарата“ четири ложи се обединяват във „Велика ложа на
Англия“. Те не само не скриват това си действие, но и го обявяват пуб-
лично във вестника. В епохата на Просвещението масоните вече раз-
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полагат с гъста мрежа от организации (ложи) по цяла Европа, която
включва видни държавници, дейци на военното дело и интелектуалци:

Спорът за франкмасонството продължава. Но най-впечатляващият до-
кумент за франкмасонството е неговият членски списък, за който се го-
вори, че включвал Франсиз I от Австрия, Фридрих II от Прусия, Густав
IV от Швеция, Станислав Август от Полша и Павел I от Русия; Рен,
Суифт, Волтер, Монтескьо, Гибън, Гьоте, Бърнс, Уилкис, Бърк, Хайдн,
Моцарт, Гилотен, Марат; генералите Лафайет, Кутузов, Суворов и Уе-
лингтън; маршалите Макдоналд и Понятовски; Талейран, Канинг, Скот,
Тролъп, О‘Конъл, Пушкин, Лист, Вазини, Гарибалди и Кошут; Леополд
I от Белгия, Вилхелм I от Германия; Айфел, Тирпиц, Шарнхорст, Маса-
рик, Керенски, Щресман и Чърчил; и всички британски крале, освен
един, от Джордж IV до Джордж VI. Което показва, че най-великото
международно тайно общество не е било напълно тайно.9

Други известни масони са Бенджамин Франклин, Симон Боли-
вар, Марк Твен, Свами Вивекананда, Кемал Ататюрк, четиринадесет
американски президенти от Джордж Вашингтон до Джералд Форд.
Сред по-известните българи, членували в обществото са Захари Стоя-
нов, Ангел Кънчев, Алеко Константинов, екзарх Стефан, патриарх
Кирил, княз Александър I Батенберг и Тодор Александров.10

Масонството не е религия, но приема съществуването на Вър-
ховно същество и си служи с квазирелигиозни ритуали. Поради тайнс-
твената атмосфера, която създава около себе си, много любители на
конспиративни теории се упражняват на гърба му. Нерядко антимасон-
ството се съчетава с антисемитизма.

Враждебността към масоните има своето обяснение в ролята, ко-
ято много негови членове, изиграват за либерализирането на европейс-
кото общество през XVIII в. (и след това). До онова време
единствената наистина влиятелна международна организация е Римо-
католическата църква. Тя е била и основния стожер на консервативни-
те социално-политически порядки. В нейно лице привържениците на
просвещенските идеали за секуларизъм и религиозна толерантност
срещали решителен отпор. При тези условия масонската организация
бързо се превръща в един клуб на реформаторски настроени дейци от
Европа и Северна Америка. Така масонските структури се оформят
като контрапункт на интернационалната мрежа на Римокатолическата
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църква. И не е случайно, че
последната разглежда масо-
ните като проводници на
злото и не пропуска случай
да ги осъди (техни по-късни
гонители са фашистите и
комунистите). Ложите са
позволявали на либерално
настроени хора от цяла Ев-
ропа да разменят идеи и да
координират различни ини-
циативи. В този смисъл те се
оказват в роля, подобна на
тази, която неотдавна изигра
фейсбук за „Арабската про-
лет“ в Северна Африка. Как-
то посочва Владимир

Левчев:

През седемнайсети и осемнайсети век, когато животът на хората в Ев-
ропа е бил изцяло доминиран от кралския дворец и черквата, масонска-
та ложа е била един оазис на свободомислие и толерантност. По това
време в английското и във всички други европейски общества е имало
остри класови и религиозни деления. Масонството се явява на сцената
като един нов тип „братство”, основано на принципите на верската,
класовата и расова търпимост. В масонската ложа един благородник е
можел да бъде брат на търговец или занаятчия. Един юрист консерва-
тор – на поет-бохем.  Католикът или англиканецът са можели да бъдат
братя на пуританина. Дори нещо повече – християнинът е можел да бъ-
де брат на евреина. Taйността на ложите е давала възможност на вся-
какви свободомислещи хора да се срещат и да общуват там, което не е
било възможно никъде другаде в тогавашното общество.
...
Да се каже, че масонството управлявало и управлява света е все едно да
се каже, че каруцата тегли коня. Връзката е точно обратната. Масонст-
вото и до днес привлича успешни и влиятелни хора от всички сфери на
обществото и всички професии. Но не масонството ги прави успешни и
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влиятелни. Те обикновено са станали вече такива преди да станат ма-
сони. Те създават авторитета на масонството.
Често масоните, макар и братя в ложата, извън ложата са на коренно
противоположни политически позиции. Масони са воювали едни срещу
други в големите войни и са се убивали. Такъв е например случая с
много участници и от двете страни  на фронта в Американската граж-
данска война. Масони са погребвали с почести свои убити братя от
противниковата страна.11

Безспорно един от най-величавите проекти на просвещенската
епоха е създаването на САЩ. Много конспиративни ентусиасти сочат
обратната страна на държавния печат (фиг. 16) като свидетелство за
пъкления масонски характер на това дело. На него е изобразено тайнс-
твено око над недостроена пирамида, както и латинският надпис
„Novus Ordo Seclorum“ („Нов световен ред“). Окото, ситуирано в триъ-
гълник всъщност е символ на всевиждащия Бог, датиращ още от Сред-
ните векове. По онова време (1782 г.) то все още не е част от
масонската символика. Впрочем само един от членовете на комисията,
натоварена да изработи печата е масон (забележителният Бенджамин
Франклин), но неговият проект е отхвърлен. Що се отнася до надписа
„Нов световен ред“ (заимстван от стих на древноримския поет Верги-
лий), в него няма нищо мистериозно, предвид революционния харак-
тер на Американската конституционна уредба по онова време. В един
свят на държави, управлявани от аристокрацията и църквата е основа-
на република, гарантираща религиозни, политически и икономически
свободи. Тя, разбира се, не е била перфектна (предвид най-вече поло-
жението на коренните жители и робите), но несъмнено е изглеждала
като радикално нов ред в очите на съвременниците си.

Други тайни организации също са обект на конспиративното въ-
ображение. Особено популярни са илюминатите. Илюминати (дума с
латински произход, означаваща „просветлен“) е тайна организация на
просвещенски мислители, основана в Бавария през 1776 г. Нейни чле-
нове са били Гьоте и Хердер. Те са били по-радикални от други подоб-
ни общности, тъй като открито са се обявявали за атеисти. Успяват да
просъществуват едва десетина години, след което прекратяват дей-
ността си. И днес обаче ще срещнете твърдения, че те управляват све-
та.
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5. Конспиративни теории за всеки вкус

Тук само ще споменем още десетина подобни теории, за да се
убедим, че тяхната тематика наистина може да бъде най-разнообразна:

 Някои растафарианци смятат, че в западното общество (на-
ричано символично „Вавилон”) съществува заговор на бели-
те за потискане на африканската раса. Част от този заговор е
лъжливата (според тях) информация за смъртта на етиопс-
кия император Хайле Селасие I (фиг. 17) през 1975 г., който
те почитат като прероден Христос.

 В края на 60-те години се появява слух, че членът на Бий-
тълс Пол Макартни е загинал през 1966 г. в автомобилна ка-
тастрофа и е бил заменен от двойник. Едно от
многобройните „доказателства” за това е обложката на ал-
бума Abbey Road (фиг. 18), която трябвало да символизира
погребална процесия, като вървящия най-отпред Джон, об-
лечен в бяло, е духовното лице; следващия го Ринго, обле-
чен в черно, е опечаления; Джордж, облечен в обикновени
джинси и риза е гробокопача; Пол, бос и единствен от чети-
римата стъпващ с десния крак напред, е покойника. Номерът
на автомобила отдясно „281F” се чете като „28 if” – ако Пол
беше жив сега щеше да е на 28. Полицейската кола от друга-
та страна на улицата се интерпретира като намек за подкупа,
който е даден на полицията, за да си мълчи за съдбата на
Пол.

 Почитатели на починалия през 1977 г. крал на рока Елвис
Пресли твърдят, че той е жив.

 Множество конспиративни теории са свързани с убийството
на Джон Кенеди. Една от тях режисьорът Оливър Стоун по-
пуляризира във филма си „JFK“.12 Кончината на други
известни личности като Мерилин Монро, Джон Ленън,
Малкълм X, принцеса Даяна и т.н. също става обект на
подобни спекулации.
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 Твърди се, че Исус е бил женен за Мария-Магдалена, от
която има деца. Истината за неговата кръвна линия се пази
от организацията „Орден на Сион”. Версията заляга в сюже-
та на бестселъра „Шифърът на Леонардо” на Дан Браун.

 Според някои американските военни притежават тектонич-
но оръжие, което е отговорно за земетресението в Япония
през 2011 г.

 Други смятат, че земетресението в Япония и ред природни
катаклизми са свързани с изместването на земната ос (не-
потвърдено от геолозите) и особената роля на последната в
календара на маите 2012 година.

 Минаването към цифрова телевизия е практическата реали-
зация на проекта „Биг Брадър”. В приемниците са вградени
микроскопични камери и микрофони, с които хората да бъ-
дат шпионирани.

 Съществуват множество конспиративни теории, отнасящи
се до флуоризацията на водата – тя причинява шизофрения,
част е от американската атомна програма, подкрепя се от
определени индустрии, за да се освободят от отпадъците си
и т.н. В може би най-известната черна кинокомедия на из-
миналия век „Д-р Стрейнджлав или как престанах да се без-
покоя и обикнах бомбата“13 параноичният генерал Джак
Рипър започва ядрена война, убеден, че флуоризацията е за-
говор на комунистите, целящ да отрови “телесните флуиди”
на американците.

 Мнозина вярват, че някои правителства крият данни за съ-
ществуването на извънземни.

 Трудностите на българския преход към демокрация и пазар-
на икономика се дължат на заговор от страна на Запада и
САЩ. В действителност плана „Ран-ът“ освен че е отхвър-
лен от българските политици, не предписва нищо по-
различно от онова, което други бивши социалистически
страни са извършили, за да либерализират икономиките си.
Проблемът е, че за разлика от страни като Полша и Чехия,
по-сериозните реформи в България стартираха едва през
1997 г., а времето до тогава (с изключение на известни пе-
риоди през 1991-92 г.) беше пропиляно в противопоказно
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отслабване на държавните институции (особено при Любен
Беров) и погрешна стопанска политика (Жан Виденов).
Твърдението, че в плана „Ран-ът“ фигурира пасаж, според
който българите трябва да бъдат намалени до 5 милиона е
чиста измислица.

 Теорията за химическите самолетни линии („кемтрейлс“)
настоява, че следите оставяни от самолетите в небето не са
кондензационни следи, както ни убеждават специалистите14,
а представляват следи от биологични и химични агенти,
пускани като част от секретни правителствени програми.

Струва ми се, че това е достатъчно.

6. Заключение

Нека сега се запитаме какво кара хората да вярват на конспира-
тивните теории. Ако кажем, че причината е безкритичното приемане
на определени доводи, само ще опишем явлението с други думи. Какво
в крайна сметка подтиква хората към такова поведение? Преди всичко
нека обърнем внимание, че повечето конспиративни теории се подкре-
пят от сравнително точно очертан идеологически профил. Така напри-
мер отричащите Холокоста по правило са с антисемитски разбирания,
отричащите арменския геноцид са турци или протурски настроени,
отричащите ислямисткото участие в атентатите от 11 септември не
харесват САЩ или поне администрацията на Буш и т.н. Очевидно пси-
хологическата нагласа на тези хора е такава, че на практика самите те
искат да бъдат убедени в истинността на съответната теория. Това е
субективната валидизация за която говорихме в темата за псевдонаука-
та. За да направим адекватна оценка на дадено явление е необходимо
да се дистанцираме в достатъчна степен от собствените си предразсъ-
дъци и очаквания.

Обратната страна на същата монета е нивото на недоверие - не-
доверието между хората и правителствата, между хората и учените,
между хората и медиите. Не е случайно, че много конспиративни тео-
рии (особено свързаните с извънземни, а също и тези за лунната конс-
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пирация) се появяват в средата на 70-те години в САЩ, когато Уотър-
гейт, Виетнамската война и стагфлацията (икономическа стагнация +
инфлация) силно накърняват доверието към институциите на властта.
По принцип в една демокрация съмнението спрямо натоварените с
власт е здравословно – то е важно измерение на онова, което наричаме
гражданско общество. Това съмнение обаче не трябва да произтича от
или пък да отвежда до параноя.

Следващата причина е
интелектуалната леност. По
отношение на историята и
политиката конспиративните
теории са същото, което е
чалгата в музикалния свят. Те
са лесно смилаеми, поради
което и се възприемат от мно-
зина. Книгите и филмите на
тази тематика се разпростра-
няват в много по-сериозен
тираж от сериозната истори-
ческа литература. Отказът от
задълбочено критическо изс-
ледване почти винаги се съп-
ровожда от непознаване на
основни факти за събитията.
Онези, които с убеденост
твърдят, че Френската рево-
люция е дело на еврейско-
масонски заговор често не
знаят например кой е Мирабо,
кога точно е свалена монар-
хията или какви са били пози-
циите на жирондинците.
Веднъж се натъкнах на коментар от страна на млад неонацист, според
който Чърчил бил истинският виновник за Втората световна война. Е,
как така, след като той става премиер на Великобритания цели 8 месе-
ца след обявяването на войната? Клишета от рода на „историята се
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пише от победителите” нямат силата да пренапишат цялата история
наново, колкото и да им се иска на едни или други екстремисти.

Вярващите в планети като Нибуру обикновено нямат елементар-
ни астрономически познания - те не биха разпознали дори съзвездията.
На какво тогава се базира самочувствието им, че са по-компетентни от
професионалните астрономи и астрофизици? Все едно ученик, непоз-
наващ таблицата за умножение да твърди, че някой метод за решаване
на диференциални уравнения не е коректен и математиците тайно са се
споразумели да лъжат хората с него. Не е ли това същата онази всеп-
роникваща даденост, която в източната философия наричат авидя (не-
вежество)? Не е ли въпросното самочувствие проява на клешата
(фактор за страдание), наречена асмита (его)?
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Привържениците на конспиративни теории смятат, че мозъците
на онези, които не са съгласни с тях, са промити от медиите, но нито за
миг не допускат, че може би тъкмо върху техните мозъци е упражнено
подобно влияние. По същия начин членовете на различни секти са
убедени, че те именно са призвани да бъдат носители на Космическата
правда, а останалите са заблудени и отклонили се в една или друга
степен от Истината (най-малкото защото не им вярват). А благодаре-
ние на техния Учител и самите тях, човечеството ще премине в след-
ващата Епоха. После, разбира се, всички ще им ръкопляскат: „Браво,
пичове, ние ви мислехме за някакви сектанти, а то виж какви светли
същества се оказахте... без вас за малко да ни застигне Потопа”.

Друга съществена психологическа причина за лековерието е
прибързания стремеж да се намери виновник за лични или колективни
несполуки. Още Буда е установил, че фрустрацията (дукха) тотално
пронизва човешкия живот. Това свое наблюдение той постулира в
Първата благородна истина. Сиддхарта Гаутама обаче тръгва да търси
причините за дукха в дълбините на човешката психология – и ги нами-
ра във вкопчването (тришна) и невежеството (авидя). Ние обикновено
сме по-склонни да търсим източника на страданието извън нас – в аме-
риканци, масони, евреи, цигани, турци, капиталисти, извънземни или
просто в „Системата”, каквото и да разбираме под това. Така е по-
лесно – друг да носи отговорността. През 1936 г. Хенри Менкен, един
от най-пиперливите американски журналисти пише:

Основното вярване на всеки кретен е, че той е жертва на мистериозна
конспирация срещу неговите права и това, което действително заслу-
жава. Той приписва целия свой провал да се справи в света, цялата си
вродена неспособност и глупост, на машинациите на върколаци, събра-
ни на Уолстрийт или в друга някоя безчестна бърлога. Той смята, че
ако тези злодеи можеха да бъдат свалени, той моментално ще стане бо-
гат, могъщ и значим. Девет от десет политици, без значение от партий-
ната им принадлежност, живеят и се прехранват от обещанието, че ще
осъществят това сваляне. Накратко, те са едни негодници, който съ-
ществуват на гърба на идиотските суети и жалките надежди на слабо-
умните.

Аз бих добавил, че по времето, в което тези остри думи са каза-
ни, двама от въпросните негодници водят света към катастрофа – става
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дума за Хитлер и Сталин. Защото националсоциализмът и комунизмът
израстват именно върху почва, обилно наторена с конспиративни нас-
троения – настроения, насочени в единия случай срещу „световното
еврейство”, а в другия – срещу „буржоата“, „кулаците“ и „контрарево-
люционерите”. И ако проследите политическата кариера на двамата
диктатори няма как да не забележите, че всеки техен погром бива
обоснован с наличието на конспирация от страна на вътрешни или
външни врагове.

Накрая, бих искал да ви призная, че настоящата лекция всъщност
е изцяло разработка на военните...

1 За повече по темата вж. 11. Поглед към историята на Западната цивилизация, част II
2 http://mc.government.bg/newsn.php?i=1&n=2468
3 Гилбърт, Мартин. 5000 години история на еврейския народ и неговата вяра. София,
Анимар, 2002, с. 129 и сл.
4 Ferguson, Niall. The Ascent of Money: A Financial History of the World. New York, The
Penguin Press, 2008, p. 91
5 http://www.imdb.com/title/tt1166827/
6 http://chitanka.info/text/22917/12
7 http://www.imdb.com/title/tt0344160/
8 http://vbox7.com/play:040c4013
9 Дейвис, Норман. Европа История. Велико Търново, Абагар, 2005, с. 647
10 http://vladimirlevchev.blogspot.com/2012_01_01_archive.html
11 Пак там
12 http://www.imdb.com/title/tt0102138/
13 http://www.imdb.com/title/tt0057012/
14 http://ray.bg/2011/образуване-на-кондензационни-следи . Вж. също
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