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На  когото  проблемът  с  различното  отношение  към  универсалните  човешки  права  се  струва 
труден  и,  предвид  обременеността  му  с  възможни  междукултурни  (религиозни)  конфликти, 
достоен да бъде оставен настрана, трябва да признае, че от неговото решаване по един или друг 
начин  (което няма как да се избегне) произтичат радикално различни практически последици, 
които  не могат  да  се  неглижират.  Защото,  ако  всъщност  няма  универсални  права  и  например 
равното  право  на  жената  с  мъжа  е  универсално  само  според  "културата"  на  християнското 
човечество  (без  да  е  такова  и  в  действителност),  ние  ще  трябва  да  приемем,  че  когато  в 
ислямското общество мъжът разполага с живота и достойнството на жена си по един според нас 
недопустим начин, той собствено не върши нещо, на което няма право, но само нещо, което за 
нас  е  неприемливо.  Та  нали  право‐мерното и  не‐право‐мерното  е  нещо,  което има  валидност 
само в рамките на определената  култура и  вън от нея може да функционира единствено като 
претенция.  Но  тогава  ще  трябва  да  се  съгласим  също  и  че  всяко  практическо  действие  по 
защитата да речем,  на  правото на  една ислямска жена да разполага  самостоятелно  с  честта и 
живота си е пак само акт на претенция на една култура (християнската) спрямо друга, т.е. не е 
право‐мерно  действие,  а  (при  всичките  си  емоционални  и  благородни  подбуди)  е  насилие, 
което, ако бъде успешно, ще бъде вече не плод на възтържествувалото "право", а на наличната 
(в момента) по‐голяма сила на европейците (на християните). А на насилието нападнатият има 
правото да отвърне с насилие.  

Съвсем друго е, ако въпросът бъде решен не в духа на либералния релативизъм. Тогава отново 
различните "култури",  защото изхождат от различни, валидни в  тях и за  тях религиозни визии, 
биха могли да дадат различни права ‐ например равни или неравни на мъжа и жената ‐ но това 
тогава ще трябва да схванем в смисъл че тяхната, мотивирана от визиите им воля дава (или пък 
отказва)  позитивно  правна  сила  (разпорежда  да  се  спазват  или  да  не  се  спазват)  в  тях 
определени безусловно  универсални права.  Така,  ако  в ислямската  култура определени визии 
мотивират  волята  да  не  дава  равно  право  на  жената  пред  мъжа  (й),  това  ще  означава  не  че 
(просто) тя дава друго, валидно за нея като универсално право, а че чисто и просто не дава сила 
на едно ‐ безусловно универсално право на човека в случая на жената. А това пък ще означава, 
че  жената  ще  продължава  да  има  това  право  и  в  "културата",  която  й  го  отказва.  Просто  ще 
трябва да се заключи ‐ тази "култура" (в което тъкмо е нейната специфика) не дава на това право 
да бъде в сила. 

 Само  в  този  случай,  тогава,  би  могъл  да  получи  някаква  осмисленост  и  терминът 
"еманципация".  Защото  еманципацията  в  противовес  на  новоевропейската  философия  на 
правата, ще кажем сега ‐ не създава права (които, както показахме, и не могат да се "създадат" 
чрез  отделянето  от  "дома",  от  "общността",  от  "отчеството").  Тя  обаче  връща  (възстановява) 
ограничени или отнети права, ако те действително са такива. 

 Но какво въобще означава "отнети права", ако безусловно универсални права всъщност няма и 
те не са нищо повече от възгледите на "културите" за правото? Та онова, което се определя като 
"отнето" право на жената в културата на исляма, е "право" само според християните, както онова 
пък, което е  (налично) "право" на същата тази жена в християнската култура, е чиста не‐право‐
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мерност в културата на исляма. Еманципацията следователно предполага определена интуиция 
за безусловно право за право, трябва да кажем, което е налице за всички и навсякъде, т.е. и там 
е налице, където определена общност не му дава позитивна сила, където то не се съблюдава и 
поради  това  отделянето  от  тази  общност  не  е  отиване  в  "далечна  страна",  а  именно 
"еманципация" възстановяване на едно (само лишено от сила) право. 

 Ако има универсални безусловни права на човека, тогава различните "култури", повтарям, биха 
могли само да дават или да отказват позитивноправна сила  (валидност в  своите общности) на 
тези  права,  но  не  биха  могли  да  премахват  правотата  им.  Човекът  има  тези  права  не  защото 
общото  виждане  на  "културата"  (например  християнската,  европейската)  ги  е  утвърдило  за 
човека съобразно представите си, а напротив то ги е утвърдило (или още по‐точно: би трябвало 
да ги утвърди), защото тях човекът ги има (от Бога). Но ето защо човек и не престава да има тези 
права, те не му (вече) непринадлежат, ако той е роден или живее в " култура", в която те не се 
утвърждават или отказват по някакви съображения. 

 Който  твърди  обратното  (колкото  и  мотивът  му  да  е  миротворски  и  почиващ  на  емпиричния 
факт на " мул‐тикултурността") ‐ а именно: че правата на човека зависят от идеите на различните 
култури  за  човека  и  Бога,  отрича  човекът  да  има.  права  изобщо.  Той  казва,  че  правата  се 
създават от (идеите на) хората и значи на едно място те са едни, а на друго ‐ други, че днес са 
едни,  а  утре  са  други,  че  всеки  има  право  да  дава  или  да  отнема  права,  и  тогава  възниква 
въпросът: А откъде има той това право? Отговорът е съвършено тавтоло‐гичен: от това, че има 
определени  представи  и  идеи  (за  Бога,  за  "реда",  за  "закона"  и  т.н.).  Ето  това  означава  да 
предадеш  правата  на  човека  на  чистия  произвол  на  човека  и  да  унищожиш  с  това  идеята  за 
"право" изобщо. 

 Религиозните  традиции  (лежащи  в  основата  на  различните  "култури")  са  по‐откровени  от 
либералните  си  "омиротворители".  Те не  казват,  че  "правото" идва от  вижданията им,  а  че  то 
идва от Бога. И затова не оставят в неведение хората по отношение на това дали действията им 
имат  "право"  или  не.  Ислямската  традиция  казва  на  жената  (включително  на  жената  от 
християнската  култура):  ти  нямаш  право  наравно  с  мъжа  си.  В  тази  твоя  християнска  култура 
правото  на  мъжа  ти  над  теб  просто  не  се  съблюдава.  Но  то  е.  Казва  и  на  ислямската  жена: 
еманципирането ти от мъжа ти не е израз на някакво твое "право" да избереш правото на друга 
културата  чисто  и  просто  не‐право‐мерно  действие.  То  е  неспазване,  погазване  на  правото, 
обезсилване на онова, което е право на мъжа над теб, дадено му от Бога. Но по същия начин и 
християнската традиция казва (включително и на ислямската жена): ти имаш и в своята култура 
право  наравно  с  мъжа  си,  защото  чрез  Христос  Бог  е  "осиновил"  и  теб,  както  всички  люде.  В 
твоята  "култура"  това  твое  право  не  се  спазва,  защото  това  осиновление  чрез  Христа  не  се 
признава.  Но  то  е.  Ето  защо  ти  имащ  право  да  се  отделиш  от  своята  култура.  Това  е  твое 
правомощно действие и следва да се определи като "еманципация", а неговото възпрепятстване 
е противо‐правно действие, независимо какво мислят за това в твоята "култура". 

Но ако и двете  традиции  говорят по  този начин,  то или нито една от  тях не  говори истината и 
жената  нито  има  равнощраво  с  мъжа,  нито  мъжът  й  има  право  над  нея,  и  нито  едното,  нито 
другото  е  въобще  "право",  а  само  различни  възгледи  за  "правото"  и  друго  освен  възгледи  за 
правото  няма.  Което  направо  означава,  че  няма  и  "право".  Или  права  е  едната  и  тогава 
(например) жената има равно право  с мъжа  си и  това не е просто  "възглед" на  християнската 
"култура",  който  тя  смята  за  универсален,  а  нещо,  което  ей  което,  имайки  сила  (бидейки 
съблюдавано) в общността на християните, не се съблюдава, макар да е право в общността на 
мюсюлманите. In abstracto, разбира се, можем да кажем, че точно толкова е възможно права да 
е ислямската вяра и жената да няма равноправие с мъжа си, което пък положение християните 
не  съблюдават.  Въпросът обаче не е,  че правотата и на двете  е  възможна,  а  че непременно е 
вярно едното, ако въобще има право, а не само възгледи за право. 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