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Abstract: It is appropriate to pay special a  en  on to the case of the deceased this year, Zygmunt Bauman, 
one of the greatest sociologists of our  me. He managed to capture and analyze the picture of postmodern so-
ciety and provides authen  c informa  on about the postmodern man.

Postmodernism came a  er modernity. The rise of modernity was caused by the diminishing of the infl u-
ence of religion in the increasing complexity of life. The place of God had to be occupied by something else – 
the man. The new morality was based on the nature of man. The downfall of modernism came as a result of the 
inability to construct a ra  onally organized society, in which the rule of mind is only reason. The new culture of 
postmodernism is a culture of interpreta  ve rather than legi  mate reason; of consump  on and instant enjoy-
ment. Postmodernism returns the dignity of emo  ons, irra  onal, inappropriate. Therefore, raising moral values 
can be eff ec  ve if it starts from feelings to reach reason and will. The postmodern man rejects edifi ca  on, but 
he needs communica  on. The Church as a community was created to fully sa  sfy this need. The diff eren  a  on 
of postmodernism con  nues, but it is in another form: instead of opposing the “elite” and the “masses,” it is 
now between the “top” people and the “bo  om-up” people. From the Chris  an point of view, unity and equal-
ity between men is possible through the realiza  on of universal origin from God. In this and in many other are-
as, Chris  anity can be useful to the postmodern man.

Keywords: postmodernism, society, moral values, educa  on, Chris  anity. 

Увод: 
На 9 януари тази година почина Зигмунт Бауман, един от най-големите социолози на нашата съвре-

менност. Подобава да бъде припомнено делото му и да се отбележи огромният му принос в науката и 
влиянието му върху мисленето на хората в световен мащаб. Той успява да улови и анализира картината 
на постмодерното общество и дава автентични сведения за генезиса, проблематиката и драмата на пост-
модерния човек. 

До този момент е обърнато много малко внимание на наследството на Бауман от страна на христи-
янските възпитатели. Би било добре да се коригира този пропуск възможно най-скоро поради поне две 
причини. Първо, традиционните трудове в областта на християнското възпитание се нуждаят от инстру-
ментариум за прилагане в контекста на постмодерността, за да могат да бъдат използвани по-ефектив-
но. По-новите разработки отчитат промяната на времето и нравите, но в това отношение Зигмунт Бауман 
е отишъл по-напред и е уместно да бъде използван. Второ, днес ситуацията се променя бързо и вероят-
но след не много години Бауман в някои отношения ще бъде остарял. Затова най-голяма полза би имало 
от извършване на незабавни теоретични изследвания върху неговото творчество и намиране на прило-
жения за сегашния момент. А адекватният подход във възпитанието на християнски нравствени ценнос-
ти днес би улеснил намирането на такъв утре. 

Настоящото изследване си поставя за цел да попълни част от празнината, като потърси някои прило-
жения на анализите на Зигмунт Бауман във възпитанието на християнски нравствени ценности в днеш-
ната постмодерна епоха. 
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Кратки сведения за Бауман: 
Зигмунт Бауман е роден на 19 ноември 1925 г. в семейство на непрактикуващи еврейските традиции ро-

дители полски евреи в Познан, Полша. Когато нацистите нахлуват в Полша през 1939 г., семейството бяга на 
изток към Съветския съюз. Бауман участва в битката при Берлин, за което през май 1945 г. е награден с пол-
ския военен кръст за доблест. През 1968 г. е изгонен от Полша заедно с още хиляди евреи при Шестдневна-
та война – антисемитска кампания, извършена от комунистическото управление, което той преди това под-
крепя. През 1971 г. заминава за Англия, където устройва живота си в Лийдс и започва да преподава в Уни-
верситета като професор по социология. Живее и работи там до смъртта си на 9 януари 2017 г. 

Творчеството на Зигмунт Бауман се развива в две главни направления: култура (и в частност социоло-
гия) и морално-етическа проблематика. При него двете са вътрешно свързани. Авторът разглежда морал-
но-етическите проблеми преимуществено в контекста модерност-постмодерност. 

Бауман е роден и израснал в Полша, в която марксизмът е бил официалната идеология. Той смята, че 
комунистическата система представлява най-амбициозното и радикално въплъщение на идеите на Про-
свещението, изразяващо се в опит да се установи справедлив глобален ред. Източният модел помага на 
Бауман да осмисли по-добре западния, който има същия принцип, но в по-различна обвивка.

И още нещо има значение за формирането на мисленето на големия социолог Зигмунт Бауман – ма-
кар и той самият да твърди, че еврейският му произход не е изиграл особено голяма роля в неговия жи-
вот, тя все пак се вижда. Той пише много за чужденците, аутсайдерите, холокоста, изгнаниците. Успял е 
да съзре не само постиженията, а и измамите, които модерните времена са донесли. През модерността 
еврейската интелигенция е в особена социална ситуация – иска да излезе от гетото и да бъде асимилира-
на в модерния живот, но е фрустрирана. Това положение отваря очите на евреите за неща, които остават 
скрити за другите. От друга страна стои липсата на религиозни традиции в семейството на Бауман, пора-
ди която погледът му към модерността и постмодернизма е нееврейски, нехристиянски и небиблейски, 
макар че има някои отнасяния към Библията и религията в неговите произведения. 

Ето някои постановки в анализите на Зигмунт Бауман и възможни техни приложения във възпитание-
то на християнски нравствени ценности: 

1. Модерният човек и отхвърлянето на вярата в Бога
Зигмунт Бауман разглежда постмодерния човек почти винаги в съпоставка с модерния. Затова и в на-

стоящото изследване ще се спрем първо на човека от времето на модернизма. 
Бауман изследва въпроса за раждането на модерността. В увеличаващото се разнообразие от авто-

номни един спрямо друг контексти, съчетано с отслабването на влиянието на традицията, човекът на но-
вото време е принуден да избира действията си и да прави оценка за своя избор и за избора на другите. 
Оценката вече не е еднозначна – правилно или неправилно – а многостранна. В нарастващата сложност 
на живота намалява влиянието на религията като фактор за конституирането на живота на модерния чо-
век – той е принуден да прави избори, в които полезното невинаги е добро. Праведността обаче според 
Бауман преди е била точно обратното на избора, а именно избягването на избора и следването на оби-
чайния начин на живот. Това се оказва неадекватно в новото време. Преди модернизма свободната во-
ля е означавала само едно – „свобода да избираш злото, а не доброто, т.е. да нарушаваш Божиите запо-
веди“ [1, 11], което поставя човека в положение или да се откаже от развитието, или да продължи пътя 
си с по-малко или никаква религия. Така модерното време се оказва епоха на загуба на религиозността. 

Празнотата следвало да бъде запълнена. На мястото на религията било нужно да дойде друга всеобх-
ватна или претендираща да бъде всеобхватна идея. Съответно мястото на Бога се налагало да бъде за-
ето от нещо друго – и това се оказал човекът. „Хуманистите на Ренесанса… се опитват да заместят Бога с 
човека, да сложат човека в центъра на вселената, да го обожествят“ [1, 37]. Но човечеството очевидно не 
е еднородно. Така се наложило то да бъде разделено на две. От едната страна попаднало едно отбрано 
малцинство, човешкият елит, който можел да използва великолепните човешки възможности в служба 
на разума и самоизграждането; от другата останали масите, „брутални, мръсни и напълно неспособни да 
сдържат страстите си“ [1, 38]. Комуникацията между двете групи хора била прекъсната. 

Очертал се обаче проблемът, че макар и неспособни на благородни действия, масите били все пак 
и обект на управление и грижа от страна на политическото лидерство. Така пътищата на комуникация се 
налагало да се възстановят. Необходимо било да се поставят твърди основи на нравствеността за всич-
ки хора (от всички социални нива, националности и раси). И това вече не можело да бъдат основите на 
християнските морални принципи, защото християните са малцина, разпръснати по света, а да се бази-
рат на „природата на Човека“ [1, 40], която е универсална. Но природата на мъжете и жените в сегашно-
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то им състояние не било изява на истинската човешка природа. Тя съществувала в момента само в заро-
диш като нереализиран потенциал, който и не можел да бъде реализиран без помощта на разума и не-
говите носители. 

За да се осъществи тази цел, била нужна помощта на две специализирани групи водители: на учите-
лите, които да разкрият на хората моралния потенциал, скрит в човешките същества, и на законодатели-
те, които да им помогнат да следват внимателно проектираните стандарти. Философите, които имали по-
директния достъп до чистия разум, получили за задача да кажат на хората какви са техните истински ин-
тереси и ако те не слушат, служителите на закона следвало да ги накарат да се държат така, както изис-
кват тези интереси [1, 43-44]. Така бил въведен етическият кодекс като инструмент за социално домини-
ране. Това означавало заместване на нравствеността с правен кодекс и оформяне на етиката според об-
разеца на Закона. Стандартите били обекти на постоянни конфликти и борба. И в края на пътя си модер-
ното общество, непрестанно опитвало се да изнамери законоподобен и универсален кодекс от етически 
правила, връща отговорността за действията обратно на индивида, притиснат от противоречащи си мо-
рални изисквания, възможности и ненаситни желания. 

Така настъпва крахът на модернизма. Бауман отправя критиката си към него: „На индивидите трябва-
ше да бъде спестена агонията на несигурността в едно рационално организирано – „прозрачно“ – обще-
ство, в което висшето управление се пада на Разума и само на Разума. Сега знаем, че това никога не е би-
ло и никога няма да бъде“ [1, 48]. Невъзможно е преобразяването на хората чрез изземването на техни-
те отговорности от законодателите, а свободата на преценката и избора се оказва нещо твърде скъпо, за 
да бъде поверена в ръцете на „мъдрите“. 

Коментар и приложение:
Разбирането на Бауман за свободата и избора според християнството много точно отразява усещане-

то на хората като цяло през времето на модернизма. Но тук се е получило историческо недоразумение. 
От богословско-антропологическа гледна точка човекът има свещеното право на свободен избор, даде-
но му от Твореца. Бог по никакъв начин не му отнема тази свобода, а работи върху просветляването на 
съвестта. Всъщност именно модерността налага насила на човека начин на мислене, който освен това се 
оказва неправилен. Според Свещеното Писание истинското робство в човешкия живот е робството на 
греха. Свободата да нарушаваш Божия закон е също проявление на свободната воля, дадена по сътворе-
ние, но е само частен случай на общия принцип на свободата – че всеки може да избира и да се управля-
ва сам. Ако тази свобода бъде употребена на страната на греха, човек става негов роб и може да бъде ос-
вободен само от Господ Иисус Христос в случай, че избере Него (Иоан 8:32-36). Така Господ става Освобо-
дител на пленниците (Исаия 61:1), Спасител от греха, а законът Му е наречен „закон на свободата“ (Иаков 
1:25; 2:12). Праведността не е „избягването на избора“ и следването на обичайния начин на живот, а из-
бирането на Бога и свободата от греха. Но поради неправилното разбиране за Бога и Неговия закон мно-
зина са счели, че им липсва свобода в религията на Христос, и са си тръгнали от нея. Причината за непра-
вилното разбиране следва да търсим в неправилното проповядване на Евангелието, което преди всичко 
е „евангелие“, т.е. блага вест – вест на спасение, свобода и живот, а не на осъждане и страх. Спасението 
е на базата на живата връзка с Иисус Христос (Иоан 6:37-40), която може да бъде осъществена само при 
наличието на доверие и осъзнаване на Неговата любов (Иоан 15:9). Дълго проповядваното „евангелие 
на страха“ е довело до насаждане на страх и недоверие към Бога. И като реакция настъпва модернизмът, 
водещ със себе си атеизма. Затова е критично важно преподаването на вярата на подрастващите да бъде 
позитивно и да ги оставя свободно да правят своя избор. 

Християнството се различава от модерната философия и в отношението към хората. „Просветените“ 
мислители презират непросветените маси. Бог оценява човека твърде високо дори в падналото му със-
тояние – Той знае причините за падението на всеки човек. Цената на човека се измерва според платена-
та жертва за него – скъпоценния живот на Господ Иисус Христос. Човешкото достойнство е нужно да бъде 
постоянно утвърждавано при възпитаването на християнски нравствени ценности. 

2. Постмодерното общество е общество на потреблението, при което объркаността е естествено 
състояние, а чувствата са приоритет

Оказва се, че опитите на модернизма да изгради сигурна етическа система са обречени на провал. 
Хората вече са уморени от безплодните обещания, че скоро ще бъде постигнат идеалът. „Подозираме, че 
истината е противоположна на това, което са ни казали“ [1, 49]. Не обществото чрез разума на филосо-
фите и законодателите има потенциала да учи индивидите на моралност, а точно обратното – вродените 
морални способности на човека го правят способен да създава обществото. Абстрактните морални прин-
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ципи дават предварително определени решения на проблемите, но човешката действителност е обърка-
на и амбивалентна, неподдаваща се на предварително моделиране. Светът на постмодерния човек няма 
основи (т.е. принципи) за своята нравственост, защото тя е първична, а не те. Съответно да бъдеш пост-
модерен, значи да се освободиш от илюзиите, че объркаността на света рано или късно ще бъде преодо-
ляна и заменена от подреденото управление на разума. Според Бауман истината е, че объркаността в об-
ществото ще остане независимо какво правим. 

Постмодернизмът разрушава погрешните конструкции, основани на подчинението на всичко на раз-
ума. Какво ще построи на тяхно място? Първо, връща се достойнството на емоциите, на ирационално-
то, на необяснимостта, на нецелесъобразността. Всяващата ужас в модерния ум липса на регулация на 
човешкото поведение се превръща в характеристика на естествената среда за постмодерния човек. Ра-
ционалните деперсонализирани правила, подкрепяни със средствата на принудата, са отстранени и на 
тяхно място идва приемането на несигурността и перспективата за среща с човешката морална способ-
ност такава, каквато е. Това става със съзнанието, че не е задължително светът да стане по-добър, но че 
така ще има шанс да се постигне споразумение с човешките склонности. Нравствеността отново е персо-
нализирана, човекът възвръща моралната си отговорност. Личната нравственост прави етичното прего-
варяне възможно, макар и успехът на такива преговори да не е гарантиран. Бауман смята, че след про-
падането на модерната идея за целеустременост и полезност нравствеността има шанса да дойде на се-
бе си. [1, 55]

Падането на Берлинската стена е също и падане на модерността, рухване на модерната идея за „из-
фабрикувано общество“, в което действителността се стреми към идеал, различен от самата нея. Тя е бли-
зо до него, но още не го е достигнала и никога не го достига. Източният модел помага на Бауман да ос-
мисли по-добре западния, който има същия принцип, но в по-различна обвивка: преследването на пе-
чалба, което е главният мотив в съществуването на капитализма, е свързано с рационално пресмятане и 
отлагане на удоволствието в името на постигането на целта – отново все още (и никога) недостигната. За 
разлика от модерната култура на пресмятането, труда и печалбата, постмодерната култура на потребле-
нието и незабавното удоволствие предизвика не само падането на комунизма, но и промяна на етика-
та и морала на днешния човек. 

Коментар и приложение: 
Сравнително малко пише за Бога в книгите на Зигмунт Бауман; сравнително малко мисли за Него 

постмодерният човек. Бог не е отречен, но е в периферията. Той е считан просто за един конструкт на 
обществото, защото „обществото се нуждае от Бог“ [2, 25], бил той личен или не-личен. Но отношение-
то към Бога в сравнение с модернизма е по-различно и се характеризира не с отхвърляне, а с изборност. 
Ако при модернизма въпросът беше „Има ли Бог?“, при постмодернизма е „Кой бог?“. „Нещо лично“ е ха-
рактеристиката на отношението към религията днес [3, 29]. Днешното време се характеризира с култур-
но многообразие, липса на единни общоприети ценности, религиозен плурализъм, а личното желание 
диктува избора и мирогледа. 

Погрешно е обаче да се смята, че младите хора под 30 години са оставили вярата на родителите си, 
ако те я имат. Проучванията показват, че посещаемостта на църква спада с отделянето от семейството им, 
но когато се оженят и имат деца, се възстановява. Мнозина религиозно необвързани са свързани с някоя 
църква, редовно я посещават, но не принадлежат на никоя деноминация. Понякога сменят църквите, но 
не се отказват от религията.1 

Разбиране на постмодерното отношение към религията може да се намери в следната посока. Напра-
вените грешки доведоха днешното поколение до недоверие към миналото и песимизъм за бъдещето. То-
ва, което остава, е сегашният момент. Повечето от младите хора искат да получат всичко днес, без отла-
гане; имат склонност да постъпват според желанията си тук и сега. Днес Декарт е перифразиран ембле-
матично за постмодерното консуматорско общество по следния начин: „Купувам, следователно същест-
вувам“2. На религията се гледа като на един от многото продукти на пазара, който може да бъде избран 
с оглед на неговата привлекателност и използваемост в настоящия момент. Но точно тази консуматорска 
нагласа има потенциала да доведе човека до вярата. Христос разказва притча, която може да бъде при-
ложена към купувачите в днешния духовен „магазин“: 

„Царството небесно прилича още на търговец, който търси хубави бисери, и като намери един скъпо-
ценен бисер, отиде, та продаде всичко, що имаше, и го купи.“ (Матей 13:45-46)

Християнството е продукт с най-голяма стойност. Въпросът е как да бъде представено адекватно на 
подрастващите в днешната епоха. Във времето на модернизма вярата се преподаваше, като първо се за-
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почваше от убеждението на ума, преминаваше се през емоциите на сърцето и се стигаше до решенията 
и действията, основани на волята [4, 241]. Днес подчинението на разума е отхвърлено, а управляваща-
та роля е присъдена на чувствата. Християнското възпитание следва да минава първо през сърцето. Раз-
умът е важен и вярата не може да остане само емоционална, но днес той би останал заключен, ако сър-
цето е заключено. 

3. Постмодерният човек отхвърля назидаването, но силно се нуждае от общуване 
Според Бауман един аспект на културата е съобразяването с другостта на другия. Културата на зако-

нодателстващия разум (културата на модерността) служи на опитите да се завладее и подчини другият. 
Културата на интерпретативния разум (културата на постмодерността) се развива в процеса на реципроч-
на комуникация. Законодателстващият разум се стреми към победата, докато интерпретиращият има за 
своя цел диалога. Диалогът за модерният разум е насочен към бързата и ефективна победа, свързана с 
отстъпването и подчиняването на другия. Постмодерният разум се стреми към продължаващ и задълбо-
чаващ обмена разговор с другия [5, 13].

Бауман обръща внимание на специфичния феномен на нашето време – възхода на социалните ме-
дии. Разликата между общността и социалната мрежа е, че индивидът принадлежи на общността, но 
мрежата принадлежи на индивида. Човекът се чувства като имащ контрола – може да добавя или да из-
трива приятели по свое усмотрение. „Самотата, изоставянето са най-големият страх на нашето време на 
индивидуализъм“3 – заявява големият социолог. Хората се страхуват да учат истинските социални умения 
– тези на улицата, на работното място, където се намират между реални личности, с които имат осезаеми 
взаимоотношения. Повечето хора използват социалните медии не за да се свързват и да отварят по-ши-
роко своите хоризонти, а обратното – да ограничат себе си в „зоната на комфорт“, където да чуват един-
ствено „ехото на своя собствен глас“. Така социалните мрежи „са измама“. 

Коментар и приложение: 
Както видяхме, според Бауман „обществото се нуждае от Бог“ [2, 25]. Бог пълноценно обслужва нужда-

та на постмодерния човек от общуване, защото също е Личност. Днешният човек повече от преди има необ-
ходимите предпоставки за свързване с Бога и приемането Му като личен Бог. Хората се нуждаят от истинска 
духовна опитност, от трансцедентния Бог, и тази нужда не може да бъде задоволена чрез консуматорство 
или нещо друго от този свят. Запознаването и сприятеляването с Бога следва да бъде предложено. Но е ва-
жно да се има предвид, че днес хората не желаят да вярват в това, което ги карат. Не искат да усещат прину-
да, в това число религиозна. Затова е силно препоръчително да се води диалог, да се задават въпроси, така 
че подрастващите сами да достигнат до отговорите и да изберат в какво да вярват, а не да им бъде казано. 
Изключително важно е използването на интерактивни методи на обучение, защото „опитът на ученика тук е 
основа на учебното познание“ [6, 176]. По подобен начин методът на въпросите и участието може да се из-
ползва не само в училище, а и в местата на неформално образование – у дома и в църквата. 

От друга страна, младите хора търсят общностни преживявания и се събират заедно – така преодоля-
ват страха от самотата, страха от изключване. Днес хората имат нужда от чувство за принадлежност – за-
това е възходът на социалните медии, те обслужват „нарастващите нужди на хората да се обединяват в 
социални общности“ [7, 129]. Но и на двете места мнозина не се чувстват принадлежащи към сплотена 
група. Църквата е създадена така, че да посрещне по най-добрия начин социалните нужди на хората. Ре-
лигиозните групи споделят основни вярвания, срещат се редовно, имат споделен ангажимент да си пома-
гат в нуждите един на друг и предоставят и поддържат рамка за приемливо поведение. Такава инвести-
ция като редовни посещения в църковна общност може да даде на участниците в нея значимост, по-голя-
ма, отколкото при епизодичните събирания с приятели или виртуалното присъствие в социална мрежа.4 

Необходимо е да се има предвид, че постмодерните хора не желаят да бъдат принуждавани да хо-
дят на църква. Търсят общност, към която да принадлежат, но искат да се чувстват част от общността, пре-
ди да приемат нейните правила. Модерният светоглед разделяше живота на сфери – семейна, профе-
сионална, социална и т.н. Новото поколение не разбира това и му се съпротивлява – младите не искат да 
променят поведението и външния си вид според мястото, където се намират; търсят приемане такива, 
каквито са. Искат автентичност и толерантност. Бог е дал това, от което се нуждае постмодерният човек – 
свещеното право на избор, което никой не може да отнеме. Нужно е да се обяснява на подрастващите, 
че при Бога имат пълно приемане. Много пъти църквата не им дава това – в такива случаи е необходимо 
завръщане към един основен принцип на християнството изобщо и на религиозното образование в част-
ност – „взаимното уважение по отношение на различията“ [8, 86]; целта е диалогът, споделянето и взаим-
ното опознаване, а не убеждаването. Точно това характеризира и постмодерния разум.
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4. Отношението към закона и проблемът с престъпността
Зигмунт Бауман разглежда много проблеми на постмодернизма, сред които един заслужава по-спе-

циално внимание с оглед на настоящото изследване. Предвид горчивия опит със законите от миналото и 
вследствие на това хладното отношение на постмодерния човек към закона, законодателите и държава-
та, как ще се действа в постмодерното общество в ситуациите на престъпност? Идеята за „нравственост 
без етически кодекс“ няма ли да доведе света до ескалация на престъпност и насилие? 

Както може да се очаква, налице са нови „постмодерни начини за насилнически действия“ [2, 201]. 
Бауман ясно вижда, че същата модерна рамка на мислене, проявена в нацисткия възглед за изчистване-
то на света от безполезните, вредни или болни категории хора, всъщност продължава да оформя вижда-
нето и на постмодерния човек дотам, че може да се предположи, че сега навлизаме в ерата на „продъл-
жителен и тих Холокост“, но от нов стил, подмолен и „на парче“ [2, 210]. Противопоставянето вече не е 
между „елита“ и „масите“, а между хората „на върха“ и хората „на дъното“. Слабите, беззащитните и мър-
зеливите са жертвани в името на развързването на ръцете на силните, а свободата и сега, както преди, е 
определяна с оглед на правата на високопоставените и властимащите. Жестокостта е маскирана като гри-
жа, а насилието – като любезност. Авторът заключава, че няма никаква гаранция, че историята няма да 
се повтори [2, 214]. 

Принудата днес е държавен монопол, което не е непременно добра новина, защото това не я прави 
по-малко принуда [1, 327]. Прави впечатление фактът, че броят на хората в затвора нараства, и то бързо, 
почти във всяка страна [5, 189]. „Борбата с престъпността, както и самата престъпност, особено престъ-
пленията срещу личността и частната собственост, са отлично, вълнуващо, необикновено зрелищно шоу“ 
[5, 195]. Обществото стимулира зрелищността. За да бъде забелязан, човек е необходимо да направи не-
що изключително, „да крещи“ – и това често се изразява в престъплението. Когато вследствие на това по-
падне в затвора, се оказва, че целта на тази мярка не е превъзпитаването и възстановяването, а изолира-
нето и отхвърлянето. Тогава отхвърлените предпочитат не да приемат отстраняването си с наведена гла-
ва, а да отхвърлят хората, които са ги отхвърлили [5, 207]. 

Коментар и приложение: 
Макар и обитателите на затвори да са малък процент, в цялото общество действат същите закони на 

отхвърляне. Това в по-ниска степен се случва при децата с агресивно поведение. Причините за такова по-
ведение са много сходни с причините за престъпленията на възрастните – то може да бъде форма на „не-
сръчно търсене на контакт“ или апел за повече внимание. Може да прикрива чувството за безпомощност 
на слабия ученик или на детето с каквито и да било дефицити, чувстващо се отхвърлено поради тях от 
обкръжението си. В някои случаи може да е желание за изразяване на своята идентичност и самоувере-
ност, а понякога да служи за контрол и налагане на собствените интереси. При всички случаи обаче агре-
сията води до дефицити на поведението в дългосрочен план, изразяващи се в ограничена способност за 
разрешаване на конфликти [9, 21]. 

Вместо противопоставяне и отхвърляне християнската религия предлага приемане и любов към все-
киго, включително към враговете (Матей 5:44-45). Това е възможно чрез осъзнаването на всеобщия про-
изход от Бога, по силата на което всички хора стават братя. Друга причина за приемане и помирение е 
тази, че всички сме грешници, еднакво приети от Бога и спасявани единствено по Божия благодат чрез 
жертвата на Господ Иисус Христос – поради което изчезва всяко основание за неравенство под формата 
на гордост или пък чувство за малоценност. 

Дори и при тези предпоставки терапията на агресивното поведение не е никак лесна. Тя включва ком-
плексна специализирана работа, в която най-важно място заема спечелването на доверието на детето [9, 
120] и след това изграждане на нови умения за отстояване на своите права, а с тях и доверие в собстве-
ните възможности за справяне с проблемите без агресия [9, 121]. Но общо може да се каже, че религия-
та силно намалява рисковото поведение. Според проучвания сред юношите религиозните гимназисти от 
най-горните класове е по-малко вероятно от нерелигиозните да се бият или нараняват някого, както и да 
носят оръжие на училище.5 А учениците християни оказват върху другите влияние на мир.

Заключение: 
Освен в споменатите четири направления Зигмунт Бауман може да бъде полезен на възпитателите 

(християни или не) с още много наблюдения и анализи, съдържащи се в неговите книги. Едно възможно 
по-нататъшно изследване би могло да включва извличането на насоки за реализиране на добри взаимо-
отношения между съвместно живеещите днес поколения от модернизма, прехода и постмодернизма с 
цел взаимното усвояване на постиженията и ценностите от двете епохи. Интересна е също темата за на-
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чините, по които постмодерната култура достига глобално навсякъде и променя мисленето на хората от 
целия свят чрез медиите – познанието в тази област би могло да бъде от полза на родители, учители и 
всички, които работят с подрастващи, в усилията им да им помогнат да бъдат добре ориентирани относ-
но това, какво се случва, неизбежно ли е то и какви са опасностите в днешното време на глобализация. 

Разбира се, никой човек не е застрахован от грешки, както впрочем и Бауман няма претенции за не-
погрешимост. И той оставя пример, като не предлага етически кодекс. Постижение на постмодерния чо-
век е това, че осъзнава амбивалентността на моралния избор. 
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