2008 / брой 4 (27) пролет

издава фондация „Комунитас”
София, бул. „Патриарх Евтимий” 22
тел. 9815670
главен редактор:

проф. дфн Калин Янакиев
водещ броя:
проф. дфн Калин Янакиев
редакционен екип:

проф. дфн Цочо Бояджиев
проф. дфн Владимир Градев
проф. дфн Георги Каприев
e-mail:
главен редактор: redaktor@hkultura.com
редакционен екип: collegium@hkultura.com
информация и разпространение: office@hkultura.com
оформление:

Чавдар Гюзелев, Николай Киров
печат:

Полиграфически комбинат – София
Списание „Християнство и култура” излиза в края на всеки месец
и се подготвя от два редакционни съвета.
Екипът с главен редактор Явор Дачков подготвя осем броя и си
поставя за цел да разглежда актуални и дискусионни проблеми от
областта на християнството и културата.
Екипът с главен редактор проф. дфн Калин Янакиев подготвя
четири броя (пролет, лято, есен и зима), които имат академична
насоченост.
Списанието е свободна дискусионна територия. Не бива да се
очаква, че публикуваните текстове се вписват в една единна (и
единствено възможна) коректност. Материалите в списанието
отразяват личните позиции на своите автори и независимо от
възможните различия трябва да бъдат възприемани като покана
за диалог.
© „Християнство и култура”, 2008
Непоръчани от редакцията ръкописи и материали не се връщат и
съхраняват.
Всички права са запазени!
Цена 5 лева.
интернет издание:

www.hkultura.com
Илюстрациите в броя са на Надежда Юрукова
ISSN 1311 – 9761

Илюстрациите в брия са на Надежда Юрукова

година VII/брой 4 (27)
2008 / пролет

съдържание

Християнство и истина

4

Из „Дневници 1973 – 1983”

прот. Александър Шмеман

Природното благо

Чарлз Уилямс

Солта на земята. Размисли върху
проповедта за блаженствата

Калин Янакиев

Християнство и философия

39

От отговорността за другия до любовта към ближния:
една реплика на св. Йоан Златоуст към етиката
на Емануел Левинас
Свилен Тутеков
„Метафора” ли е Боговъплъщението?

Вениамин Пеев

„Земя, обитавана от ангели”: съюзът между
християнство и наука в Нова Атлантида
на Френсис Бейкън

Светослав Малинов

„Нетрадиционното” християнство

77

Европа на Симон Вейл: между гностицизма
и християнството

Владимир Градев

Трите сина на Ной и историята на
средиземноморската цивилизация

Симон Вейл

Християнство и политика

88

В търсене на българската идентичност.
Възможно ли е едно ново „ойкумене”?

Петър Николов-Зиков

Християнски идеи в конституционализма

Атанас Славов

Пътища
Miserere			
Медиевистични рефлексии върху
Седмият печат на Ингмар Бергман

109
Владимир Градев
Слава Янакиева

Християнство и истина

Отец Александър Шмеман се ражда в семейство на руски емигранти през 1921 г. в Ревел (Естония). Още в ранното му детство семейството се премества в Париж, където отец Александър живее
дълги години. Ръкоположен за свещеник през 1946 г. в Руския западноевропейски екзархат под юрисдикцията на Константинопол в Париж.
Първият период на неговото творчество е свързан с Православния
богословски институт във френската столица, където работи с изтъкнати богослови на руската емиграция: А. В. Кардашов, В. В. Зенковски, Сергий Булгаков, Киприян Керн и Николай Афанасиев. Парижкият период от творчеството на о. Александър е свързан с историята
на Църквата. В Париж излиза първото му най-известно съчинение –
Историческият път на православието. През 1951 г. отпътува със
семейството си за САЩ. Целият му живот до смъртта му в 1983
г. е посветен на изграждането на Американската православна църква и на преподаването в Световладимирската семинария в Ню Йорк.
От 1962 г. е неин декан. Този втори период от жизнения път на о.
Александър е свързан с написването на фундаментални съчинения по
литургическо богословие. Сред по-известните са: С вода и дух, Великият пост, За живота на света и Евхаристия. След смъртта на
о. Александър сред неговите книжа е намерен обемист негов дневник, от който са публикуваните тук откъси. Този дневник представлява едно от може би най-забележителните съчинения на големия богослов. Темите в него са необятно множество. Изключително увлекателна е зафиксираната по неговите страници дружба на о. Александър (често напрегната и неравна, но винаги сърдечна) с Александър
Солженицин. Литература, богословие, дълбоки и често радикални размисли за съдбата на Православието, политиката, съвременната духовност са само част от темите на тази забележителна книга.
Преводът, предложен тук, е по изданието Прот. Александр Шмеман,
Дневники (1973–1983), Москва, Русский путь, 2007.

Протоиерей Александър Шмеман

из Дневници 1973–1983 г.
13 април 1973 г.
Първото убийство на детството това е превръщането на детето в младеж.
Ето това е наистина кошмарно явление. И затова така кошмарен е и съвременният страхлив култ към младежта. Възрастният е способен да се върне към
детството. Младостта е отричане от детството в името на още ненастъпилата „възрастност”. Христос ни е явен като младенец и като възрастен
– носещ едно Евангелие, достъпно единствено за децата. Но Той не ни е явен
като „младеж”. Ние нищо не знаем за Христос на 16, 18, 22 години. Детството
е свободно, радостно, горестно, правдиво. Човекът става възрастен в добрия
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смисъл на тази дума, когато започне да тъгува за детството и отново е способен на детство. И той става лош възрастен, когато заглушава в себе си тази
способност. (Карл Маркс и всички вярващи в гладката „наука” и методология.
„Методология на изучаване на христологията”. Бррр!) В детството никога няма
пошлост. Човек става възрастен тогава, когато започне да обича детството и децата и престава да се вслушва с вълнение в търсенията, мненията и
интересите на младежта. По-рано светът бе спасяван от това, че младежта
искаше да стане възрастна. Сега обаче  казаха, че тя именно като „младеж”
е носителка на истината и спасението. „Vos valeurs sont mortes”1 – вика някакъв
лицеист в Париж и всички вестници с трепет препечатват това и се бият в
гърдите: наистина „Nos valeurs sont mortes”2. Младежта, казват, е правдива, не
търпи лицемерието на възрастния свят. Лъжа! Тя вярва именно само на гръмките лъжи; това е най-идолопоклонската възраст и заедно с това най-лицемерната. Младежта „търси”. Лъжа и мит. Нищо не търси тя, а е изпълнена от острото усещане за самата себе си, а това усещане изключва търсенето. Какво
съм търсел аз, когато съм бил „младеж”? Да покажа себе си и нищо повече. И
всички да ми се възхищават, да ме смятат за нещо особено. И от това са ме
спасили не онези, които са поддаквали на това, а онези, които просто не са го
забелязвали. На първо място баща ми, с неговата скромност, ирония, дарба да
бъде самият себе си и нищо за показ.  него се и разби цялата моя младежка
пустота и колкото по-дълго живея, толкова по-силно чувствам каква удивителна,
наистина подсъзнателна роля е изиграл той в моя живот. Като че ли – никакво
„влияние”, ни най-малък интерес към онова, с което съм живял тогава и към
всичките ми „търсения”. Аз никога в живота си не съм се „съветвал” с него,
нито пък за нещо съм го питал. Но ето, когато днес мисля за него – с все по-голяма благодарност, с все по-голяма нежност – ми става тъй ясно, че тази роля
в това и се е заключавала, че никакво кривене, никакво младежко натискане на
педала не е било възможно с него, че всичко това е отскачало от него, не е звучало пред него. И разбира се, в него светеше едно „детство”. Затова и толкова
го обичаха всички, които го познаваха.

1 ноември 1973 г.
Мислех си неотдавна: всъщност нашето време (нашите „установки”) познават
четири позиции, четири типа отношение към всичко, четири светоусещания.
Това са (от ляво на дясно) – радикалът, либералът, консерваторът и реакционерът. Но какво да прави онзи, комуто са еднакво противни, нещо повече – дълбоко
омерзителни и нискочелият фанатизъм на радикала, и безкостното „всеразбиране”, всеприемане и повърхностност на либерала, и глупостта на консерватора,
и нравствената подлост на реакционера?

1

Вашите ценности са мъртви (фр.).

2

Нашите ценности са мъртви (фр.).
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19 ноември 1973 г.
„Проклятието на труда” – да. Но мнозина, ако не и повечето, са потопени в една
бясна дейност именно защото се боят да останат лице в лице с живота си, със
себе си, със смъртта. Защото им е скучно, а скуката – това е царството на
дявола. Скучно е и страшно – и ето, те оглушават себе си с дейност, с идеи, с
идеология. И все пак през всичко, всичко в „този свят” се процежда все същата
тази скука и страх. Тоналността на нашата култура: оптимистична деятелност със зловонни изпарения на страх и скука. „Без Бога всичко е позволено”. Но
това „всичко” е бездънно страшно и скучно. Ето защо първият дълг на Църквата
е: да се откажеш от каквото и да било участие в самата логика, в самата тоналност на този свят. Не можеш да „просвещаваш” света, без да го отхвърлиш
отначало en block. Но за това в съвременното християнство е нужно много
мъжество и духовна свобода: да не се хванеш на въдицата на „разбирането”,
involvement3 на „служенето на света”.

3 декември 1973 г.
Съвременният свят – „свободният” в същата мяра, в която и „тоталитарният”
– най-много от всичко ненавижда йерархията, елита. Защото ненавижда всеки
„вертикал”, ненавижда самото усещане за висше и низше. Светът е възлюбил
„низшето” съвсем не заради „страданието” и не заради справедливостта, а от
подсъзнателна или съзнателна ненавист към „висшето” – всяко без изключение
„висше”. Диктаторът е нещо приемливо, защото той е „низш”. В него всеки
познава себе си. Той винаги е „отдолу” („народът”), а не „отгоре”. Христос бе
възненавидян всъщност единствено за това, че Той „Сина Божия Себе сотвори”;
че Той, низшият, бездомният, смиреният, през цялото време говореше, че е „отгоре”, а не „отдолу”.

14 декември 1973 г.
Аз обожавам дома и за мен да замина някъде с преспиване винаги е подобно на
смърт. Завръщането ми се вижда безкрайно далечно. Наличието в този свят на
дом – всички тези безчислени осветени прозорци, зад всеки от които е нечий
„дом”, винаги ме изпълва със светла радост... Всеки път, когато виждам мъж или
жена, вървящи с покупки – а значи към къщи, аз си мисля – ето, той или тя отиват към своя дом, към своя истински живот. И ми става хубаво, и тия хора ми
стават някак си близки. Най-много ме интересува какво правят хората, когато
„нищо не правят”, т.е., когато именно живеят. И ми се струва, че само тогава
се решава тяхната съдба, само тогава техният живот става важен. „Еснафското щастие” – това бе измислено и в това бе вложено презрение и осъждане
3

въвлечеността (англ.)
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от активистите от всички разцветки, т.е. от всички ония, които всъщност са
лишени от усещането за дълбочината на самия живот, от онези, които мислят,
че той всецяло се разпада „на дела”. Великите хора, Де Гол например, всъщност
са „малки” и затова от тях остава така малко, или по-скоро, след отшествието
им оттук интересът все повече и повече се съсредоточава върху „малкото” в
тях, върху техния живот, а не върху делата им, които се оказват в значителна
степен призрачни. „Той нямаше личен живот” – казваме ние с похвала, а всъщност това е глупаво и тъжно. И онзи, който не е имал личен живот, в края на
краищата никому не е бил нужен. На хората един от друг и един в друг е нужен
животът. Бог ни дава Своя живот, а не идеи, доктрини и правила. И общението е само в живота, а не в делата. [...] Христос е бил бездомен не защото е
презирал „еснафското щастие” – Той е имал детство, семейство, дом – а защото е бил „у дома” навсякъде в света, сътворен от неговия Отец като дом на
човека.

17 декември 1973 г.
Мсилех днес за моята среща миналия вторник с отец Г. Грабе. Той казва: „Нашата
цел е да съхраним „чистото” Православие”. По същество, разбира се, спорът ни,
коренното ни разногласие е за нещо съвсем друго. За него „чистото Православие” това преди всичко е излючително „битът”. Никаква мисъл, никаква „проблематика” или дори способност да разберат такава не съществува у тях4. Има,
напротив, органично отблъскване от нея, отрицание. И от тяхна гледна точка
това отблъскване е правилно – защото всяка мисъл, всеки „проблем” е угроза за
бита. Между това целият днешен кризис на християнството се състои в това,
че рухна „битът”, с който то свързваше себе си и на който всъщност бе подчинило себе си, макар да го бе оцветило в християнски цветове. Въпросът обаче
съвсем не е в това дали този бит е бил лош или добър – той е бил едновременно
и лош, и добър – а само в това може ли и трябва ли да се държим  него, като за
condition sine qua non на самото християнство, на самото Православие. Те отговарят на този въпрос със стопроцентово утробно „да”. Ето защо така леко
от бита преминават към „апокалиптиката”. По парадоксален начин апокалиптическият надлом се ражда именно от „битовиците”, като реакция от гибелта
на бита, на органичния живот, на обичаите. Оттук също и инстинктивният
страх от тайнствата (честото причастяване и т.н.). Понеже тайнството е
есхатологично, то не се побира само в бита (в който обаче прекрасно се побира
„умилителният обичай на ежегодното говение”). Отблъскването от културата и
богословието. Защото отново – и културата, и богословието са есхатологични
по самата си природа. Те внасят в бита проблематичност, въпрошание, трагизъм, търсене, борба; те през цялото време заплашват статиката на бита.
„Битовиците” приемат културата само тогава, когато тя е вече улегнала,
слегната, станала е част от бита и се оказва някак си „обезвредена” – безо4

Споменатият тук о. Г. Грабе принадлежи към т. нар. Руска задгранична църква, или „Карловацкия синод”,
известен с крайния си консерватизъм (б.пр.).
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пасен бръснач. Приживе са смятали Хомяков за модернист и низпровергател на
устоите, днес той е символ и въплъщение на консерватизма за „битовиците”.
И това е така, понеже „битовиците” са абсолютно неспособни да възприемат
каквото и да било съвременно творчество, да се ориентират духовно в него. И
християнството, и Православието единствено с това са добри и „приемливи”
за тях, защото са нещо древно, защото са в миналото и са самият субстрат
и санкция на бита...
Грешката на „битовиците” обаче не е в това, че те придават изключително
значение на външните форми на живота. В това те са прави срещу всички онези
псевдодухоносци, независимо дали религиозни или културни, които са обладани
от това да се доберат до съдържание, помимо формата или по пътя на нейното
разрушение и разложение. (Сюрреализмът, безпредметната живопис, автоматическото писане, „харизматизмът” във всичките му разцветки.) Тяхната грешка
е в манихейската абсолютизация на една форма, на превръщането  в идол и
със самото това на отрицанието на нейната „отнесеност” към друго. „Отминава образът на тоя свят”, това не означава, че този образ е лош или че не е
нужен, че може въобще да се мине без „образ”, форма и т.н., че християнството
отвежда в някаква безбитност, а че този образ е станал в Христа „прехождащ”, динамичен, „отнесен”, отворен. Че десакрализирайки бита (езичеството),
християнството е направило възможно всичко да стане „бит” във високия смисъл на тази дума, всичко да се направи „образ”. И само в мярата, в която той
„отминава”, т.е. през цялото време „отнася” сам себе си към онова, което е
отвъд него, над него, занапред, той става действително „образ”. А за това този
опит (че „отминава образа на този свят”) да стане възможен и реален е нужно
в този свят да бъде даден също и опитът за самото онова, към което всичко
е „отнесено” и се отнася, което „просветва” през всичко и на всичко дава смисъл, красота, дълбина и ценност: опитът за Царството Божие, тайнството на
което е Евхаристията.

19 януари 1974 г.
Исторически Православието винаги е било не толкова Църква, колкото „православен свят”. Своеобразна православна „ойкумена”5. Такава православна „ойкумена”
то си е оставало и тогава, когато се е разпаднало на множество национални,
етнически, „малки светове”. Стеснил се е духовният хоризонт, но не и духовното „самочувствие” на Православието. Това самочувствие обаче винаги е изключвало категорията на историята, на изменението и затова – способността
да се реагира на промените, всякога съставляваща силата на западното християнство. Изразявайки се с езика на Елиаде, то, т.е. Православието, е пределно
„архетипично”, но не „исторично”. Всяка промяна на ситуацията, т.е. самата
история, е извиквала и извиква у православните пределно негативен рефлекс,
който се състои всъщност в отричане на промяната, в свеждането  до „зло”
5

От oikumene (гр.) – вселена, свят.
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изкушение, демонически натиск. Но това съвсем не е вярост към вярата или,
да кажем, към догматите, неизменни във всички изменения. От догматите, от
„съдържанието” на вярата православният свят е престанал да се интересува и
да живее с него отдавна. Това е по-скоро именно отрицание на промяната като
категория на живота. Новата ситуация е невярна, лоша само затова, защото е
нова. И това априорно нейно отрицание не позволява тя даже да бъде разбрана,
да бъде оценена в категориите на вярата и по един действителен начин да
бъде „срещната”. Отдалечаване и отрицание, но никога разбиране. Исторически централна и определяща в Православието винаги е била не категорията на
Православието по същество, т.е. Истината, а именно „православният свят”,
неизменен поради това, че е православен, православен затова, че е неизменен.
Доколкото този свят неизбежно и даже радикално се е променял, то за първи
симптом на кризата трябва да се признае дълбоката шизофрения, постепенно
навлязла в православната психика: живот в нереален, несъществуващ свят, утвърден като реален и съществуващ. Православното съзнание „не забелязало”
крушението на Византия, Петровата реформа, революцията, не забелязало революциите на съзнанието, науката, бита, формите на живота... Накратко казано,
то не забелязало историята. Само че това отрицание, това „незабелязване” на
историята, разбира се, не е минало, не е могло да мине за Православието даром.
Вместо да разбере „промените” и затова да се справи с тях, Православието се
е оказало просто смазано от тях. В действителност то отвътре е определено
и оцветено, потиснато от тъкмо тези „промени”, които отрича – определено
е от някакъв „надлом”. Това надломено оттегляне – било към Отците, било пък
към Типикона или към католичеството – към елинизма, към „духовността”, към
русизма, към бита, към безбитността, но непременно оттегляне – отричане
повече, отколкото утвърждение, това „зацепване” за стила, за формата, за
буквата, този страх, пронизващ православния „свят”... Този все по-ускоряващ
се разпад на Църквата, лишена от „православния свят”, тази невъзможност
на православните да разберат нещо, даже едни други, пълното отсъствие на
православна мисъл като разбиране и оценка на историята – всичко това са все
пръски, плодове от същия основен кризис – вътрешния, дълбинния антиисторизъм
на Православието или по-точно на православния свят. Неспособноста му да се
справи отвътре с основната християнска антиномия: „в този свят, но не от
този свят”. Неспособността да разбере, че дори и най-„православният” свят
все пак е именно „от този свят” че всяка негова абсолютизация е измяна. И докато Православието не осъзнава тази измяна, то ще продължава да се разлага,
както се разлага днес. Тази страшна цена на разложението ние плащаме поради
това че сме си направили кумир, стотици кумири. Затова, че в основния християнски опит: „отминава образът на тоя свят” не сме включили, или по-точно,
от него сме изключили своя собствен „православен свят”. И когато той в греховен грохот се разпадна, ние все желаем и желаем да го „възстановим”, да го
възродим. Тази почтителна, страстна игра с „Византия” и византийските текстове, занимаващи богословието. Тази миша суетня с юрисдикциите, звънтяща
на всички страни с каноните. Това желание да покорим Запада с най-спорното и
най-скверното в нашето минало. Тази гордост, това дребнаво самодоволство...
Всичко това е страшно и може би по-страшно от всичко е, че никой не вижда
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това страшно, не го чувства, не го съзнава. Ако някой от нещо се ужасява, то
е само от „падението на „света” (а падението на Православието?), от греховете на „други” православни и т.н. И това в същия този момент от историята,
когато същината на Православието, неговата Истина, действително и може би
за първи път – по диалектиката на тази история – могат да бъдат чути като
спасение. Остава само да се вярва, че „Бог поругаем не бива”. В личен план все
този мъчителен въпрос – какво да се прави?

24 януари 1974 г.
Ранните християни: Неговото Тяло е на престола, защото Той е посред тях.
Днешните християни: Христос е тук, защото Неговото тяло е на престола.
Като че ли същото, но всъщност тази основна разлика, която отличава ранното християнство от нашето, разликата, за която неизвестно защо не знаят и
която неизвестно защо не разбират богословите. Там всичко е от знанието на
Христа, от любовта към Него. Тук, от желанието да „се осветим”. Там до причастието довежда следването на Христос и от него произтича следването на
Христос. Тук – Христос е почти „без отношение”. Това са почти две различни
религии.

21 февруари 1974 г.
Страхът от смъртта идва от суетата, а не от щастието. Именно когато
се суетиш и внезапно си спомниш за смъртта, тя изглежда непоносим абсурд,
ужас. Но когато в душата ти е тишина и щастие, то и за смъртта мислиш и я
възприемаш другояче. Защото самата тя е на равнището на високото, на „важното” и в нея ужасява несъответствието  само с дребното, с нищожното. В
щастието, в истинното щастие винаги има прикосновение на вечността към
душата и поради това то е открито към смъртта: подобното се познава чрез
подобно. В суетата няма вечност и поради това тя се ужасява от смъртта.

26 февруари 1974 г.
Мислех си за споровете от онези години: „Църква” или „култура”. Лично благочестие, духовен уют – или отговорност. Една руска тема в Православието на ХХ
век очевидно не случайна, а много дълбока – в нея всъщност е и целият Солженицин. Тази криза не може да отмине Православието, това е въпрос за вековете
съвършено отрешена църковност, за духовния крах отначало на Византия, а после и на Русия. Но колко е силен образът на това отрешено Православие. Колко
силно алиби дава то на хората, как леко и „благочестиво” – гарантирайки чиста
съвест – дава то на православните „право” в края на краищата да се примиря-
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ват с всяко зло, просто да не го забелязват или да се борят с една съвършено
неверна борба, да падат в най-чисто манихейство. Твърде силна е закваската на
„благочестието”, твърде, по всички личи, е прекрасно то в качестото на „опиум
за народа”. И се получава удивителна по своето противоречие с Евангелието
двойственост: благочестие И живот. Към този последния благочестието няма
никакво отношение. В благочестието има „логика на благочестието”, в живота
– логика на злото – ето към какво неизбежно довежда всичко. Разбира се, найудивителното и трагичното във всичко това е, че всъщност в дълбочина, в своите извори „благочестието” – това е именно нещо за живота и заради живота.
И за да стане манихейско, то трябва да започне да се възприема в съзнанието
иначе и въпреки това свидетелство за което и призив към което то се явява.
Хората не разбират каква дълбока „псевдоморфоза” определя историческото
Православие. Не разбират дълбоката „еретичност” на своето възприятие и преживяване на „православието”. Православието с малка буква не им дава да видят,
да чуят истинското Православие.

1 март 1974 г.
Типично идолопоклонство – било пред Запада, било пред Византия. А евразийците
направо се простират ничком пред Тамерлан и Чингис хан. Не се удава на руснаците самостоятелността, свободата – нито на мисълта, нито на душата. Те
винаги са в някакво „пленение” на някой пореден идол, на някой максимализъм, на
някоя чужда „цялостност”. По същия начин и интелигенцията ни се е „завръщала” към Църквата и Православието като към нещо външно и тутакси, оказвайки
се вътре в Църквата, се е отказвала и от мисълта, и от свободата. Тутакси
са се простирали ничком пред Типикона. И в името на този отново придобит
Типикон с упоение са започвали да отричат и оплюват най-доброто в себе си.
„Дарът на всемирното разбиране”, „на нас е понятно всичко”: във върховете и
полетите на руската култура това несъмнено е така. Но слаб е в нея „логосът”
и е силна „емоцията”. Руснаците не обичат, те се влюбват – даже в Хегел, даже
в Маркс, в Запада, във Византия, в Изтока. И влюбването тутакси ги заслепява,
лишава ги тъкмо от „внятността” и разбирането.

9 октомври 1974 г.
Вечерта – реч на президента за борбата с инфлацията. Онова обаче, което
никой не казва и очевидно не разбира, е, че инфлацията, това преди всичко е
състояние духовно, психологическо, форма на съзнанието. Целият свят е станал
„инфлация”: на думите, на преживяванията, на самото отношение към живота.
Инфлацията, това е състоянието на жабата, която започва да се надува. Когато за чистача в големия магазин казват, както вчера по телевизията, „mentenance engineer” (инженер по обслужването), това е „инфлация”. А когато самият
въздух, който дишаме, е напълнен и става инфлация, то животът се разрушава.
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Ако всичко е неистина, всичко е безкрайно раздуто, преувеличено, изкривено, то
защо в каквото и да било да съблюдаваш мярка? Защо да добавяш към цената
три цента, когато можеш да добавиш наведнъж цял долар и това ще мине... Ето
защо трябва да се започне не с икономическата, а с духовната борба с инфлацията като състояние на душата и съзнанието.

29 януари 1975 г.
Даже, ако с известни уговорки, нацията би могла да се уподоби (но именно – да
се уподоби) на личността, то нравствената уговорка тук се състои в това, че
все пак личността е онтологически по-висша от нацията. Личността съществува и може да изрази, да въплъти себе си и извън нацията – безотносително.
Нещо повече, в определен смисъл тя противопоставя себе си на всеки „безличен”
колектив. Никакво чувство за „италианската нация” например у Данте не е съществувало. Но е било налице „чувството” за Флоренция, т.е. за родината. А
родина и нация съвсем не са едно и също нещо. У Де Гол има чувство за държава,
у евреина – чувство за народ. Източникът за бърканицата може би е в това, че
тези три съвършенно различни понятия биват сливани в едно, макар в действителност те да са различни даже в елементарния опит. „Родина” – това е почти
физическата връзка с мястото, с детството, с всичко онова, което ни е дало за
първи път да вкусим цялата радост на битието. За мен например родина в този
непосредстевн смисъл е Франция, и по-точно Париж, където всякога ме тегли
като към именно „родина”. Но на мен ми е точно толкова очевидно, че аз никога
не съм принадлежал на френския „народ” и не съм усещал Франция като моята
„държава”. Принадлежността към народа, това е вече плод на възпитанието, на
едно изначално дадено „направление”. Евреинът Манделщам е неразделна част
от руския „народ”. Имайки „родина” във Франция и бидейки част от руския „народ”, аз най-накрая усещам Съединените щати като своята държава. Но какво
произлиза от всико това – „съборна личност”? [...] Богословски това може да се
изрази като възможността всяка личност (ипостас) да въипостасира различни
природи (усии), т.е. личността е сама по себе си съборна. Тя може и трябва да
„събира” в самата себе си и да съединява разделеното по „природи” и теоретически предел за това „събиране” няма, или по-точно, пълнотата му е в Христос,
Богочовека, съединяващ в Себе Си всичко. По такъв начин личността е също и
преодоляване на ограничеността на всяка природа и следователно съд над нея.
Всеки „национализъм” пък е отказ от този съд, подчиняване на личността на
природата, докато смисълът и силата на личността е да победи, до очисти и
да преобрази природата.

16 февруари 1975 г.
Хората са престанали да вярват не в Бога или в боговете, а в гибелта, при
това – във вечната гибел. В нейната не просто възможност, но и неизбежност и
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поради това – в спасението. „Сериозността” на религията е била преди всичко
в сериозността на избора, който се усеща у човека като самоочевиден: избора
между гибелта и спасението. Казват: добре е, че изчезна религията на страха.
Сякаш това е само някаква психология, каприз, а не нещо основоположно – основен опит на живота, който се оглежда в смъртта. Светците не от страх са
ставали светци, но и в светостта си са познавали страха Божий. Евтиното,
съвременно разбиране на религията като духовна ширпотреба, self-fulfilment6.
Премахнаха дявола, после ада, после греха – и ето, не остана нищо освен тази
ширпотреба: или очевидното лъжене или размития хуманизъм. Страхът обаче,
дори религиозният страх в света, е доста повече, отколкото по-рано, само дето
това съвсем не е страхът Божий.

14 май 1975 г.
Жаждата за усамотение, за тишина, за свобода – това е жаждата да се „освободи” времето от затрупващите го мъртви тела, да се направи то онова, което и трябва да бъде – вместилище, чаша на вечността. Литургията, това е
претворяване на времето, напълването му докрай с вечност. Несъвместимост
между тези две духовности: онази, която се стреми към освобождение от времето (будизмът и всяческата ориенталщина – индуизъм, нирвана и т.н.), и онази,
която иска да освободи времето. Патосът на неподвижността. Но в истинската вечност всичко живее. Предел и пълнота: във всеки момент е цялото време и целият живот. Но тук има и вечен проблем. А „злите” моменти? „Злото”
време? Предсмъртният страшен ужас на потъващия, на убивания, на летящия
от десетия етаж, за да се разбие след секунда в тротоара? „Сълзицата” на
измъченото детенце?

24 септември 1975 г.
Питам се: Какво има в Европа, което определено го няма в Америка, и какво има
в Америка, което определено го няма в Европа? Или другояче казано, по-лично
и по-екзистенциално: какво от Америка ме тегли към Европа, а от Европа към
Америка? Усещам, че обичайният, разпространеният отговор – Европа, това е
културата, корените, традицията, а Америка – свободата, но и некултурността, и безпочвеността, и т.н., е непълен, едностранен, опростен. Затова всъщност е и неверен. Аз бих казал (неуверено) така: в Америка има всичко, което
има и в Европа, а в Европа няма почти нищо от това, което има в Америка. И
собствено те тегли не толкова към Европа, колкото от Америка. Защото в
Европа е духовно по-леко, има почти физически към какво да се прислониш. Америка е духовно трудна. Хората вече векове бягат в Америка за по-лек живот,
без да знаят, че животът там в дълбочина е доста по-труден. И преди всичко,
6
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защото Америка е страна на великата самота. Всеки е насаме със своята съдба, под огромно небе, в необятна страна. Всяка „култура”, „традиция”, „корени”
тук изглеждат малки и хората, които истерично се държат за тях, някъде в
дълбочината на съзнанието си знаят тяхната илюзорност. И първо: защото
тази самота изисква от всекиго екзистенциален отговор на въпроса „To be or
not to be”, а това означава усилие. Оттук толкова лични крушения. Тук, в Европа,
даже падащият пада на някаква почва, там – лети в бездна и поради това такъв
страх, Angst...
Но именно това – срещата с личната съдба – и тегли към Америка. Вкусвайки
това, вече ти се струва невъзможно да бъдеш само „фин” или даже само „французин”, да бъдеш, с други думи, веднъж и завинаги детерминиран. Извършило се
е вече болезненото освобождение от това.

8 декември 1975 г.
Днес си мислех: ритъмът на падналия свят, това е Законът: онова, с което
обществото огражда себе си от разрушителния хаос, създаден от греха и падението. В епохата на закона всичко – и културата, и религията, и политиката,
в някакъв смисъл служи на закона и го изразява. То е и „стилът” в изкуството,
и моралът в религията и йерархизмът в обществото. Под „закона”, по такъв
начин се извършва строителството, но поради това, че в основата си той все
пак е „оградителен”, той неизбежно предизвиква противодействието не само
на „злото” и „греха” (престъплението), но и на неизтребимата у човека жажда
за „благодат”, за свобода, за безграничност на духа. Законът (според апостол
Павел) предизвиква неизбежно стремеж да бъде преодолян... Тогава започва кризата, очевидна отново преди всичко в религията, културата, политиката. Това
означава, че същите тези сили, които са породени от закона като „ограда”
от хаоса, започват да отричат и разрушават тази ограда в името на онова,
което е по-висше от закона. Обаче именно защото светът си остава паднал,
на тези сили не им е дадено нищо да „създадат”, те остават безблагодатни,
двусмислени и дори насочени към доброто, се оказват разрушителни (социализмът, Фройд, новото изкуство и т.н.) Ето защо кризата неизбежно довежда до
царстото на нов (а заедно с това и много, много стар) закон – понеже както
законът, така и противозаконието при безкрайната изменчивост на формите
са неизменни по същество. В „падналия” свят изход от този ритъм: сублимация
и преодоляването  няма и не може да има. По такъв начин законът изразява
правдата за „падналостта”, т.е. истината за нея, и по този начин той е прав.
Кризата изразява правдата на търсенето, жаждата за свобода – и в това е
нейната правда. Правдата на консерватизма (но това някак си нито знаят,
нито чувстват консерваторите) е тъжна, песимистична правда. Защото тя е в
знанието на греха, на неговата разрушителност, на неговата сила, знанието за
онзи хаос, който е отвъд всяка ограда. Но към още по-голяма печал и трагедия
води „радостта” от кризата, защото това е лъжовна радост, която приема за
благодат и за свобода лъжеблагодатта и лъжесвободата. Консерватизмът е
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печален и тежък, „революцията” е ужасна и страшна; тя е всякога петдесетница на дявола. Има само една блага и спасителна криза. Това е Христос. Защото
само от тази криза се излива благодат и свобода. В Него Законът е изпълнен,
но е изпълнена и Революцията. [...] Ето защо обаче е тъй ужасно, когато самото християнство натежава в закон или се претворява в революция. Защото в
това е и целият негов смисъл, че то е изход нагоре, от самия този ритъм. То
е възможността да се живее с правдата на революцията вътре в закона (т.е.
в падналия свят) и с правдата на закона (отразяващ в падналия свят строя на
битието), вътре в революцията. Понеже както законът е „в името” на онази
правда, с която живее революцията, така и революцията е в името на онази
правда, с която безсилно живее законът. [...] Християнството по такъв начин
е тяхното съвпадане – coincidentia oppositorum7, и този синтез на закон и революция, изпълнеността им един в друг – е и Царството Божие – самата правда,
самата истина, самата красота. Понеже е Живот и Дух.
Струва ми се, че ключът на християнското възприемане на културата, политиката, а разбира се, и на самата религия, е в християнското „държане заедно”,
а затова и в свободата от консерватизма и революционизма. Оттук – ужасът
както от десния християнин, така и от левия (в тяхната обособеност един от
друг). А за мен – и обяснението защо с „десния” християнин аз така остро се
чувствам „ляв”, а с „левия” – „десен”.

10 феруари 1976 г.
Разговор вчера с Том [Хопко] по повод на англиканския свещеник психотерапевт,
който желае да премине към Православието и да ни „помогне в терапевтиката”.
Трябва да седна и хубавичко да промисля инстинктивното си отвращение към
цялата тази област, която се превръща постепенно в истинска обладаност.
Какво стои зад всичко това, какво привлича към това? Tentatively8 (но ако изведнъж се окажа не прав) струва ми се, че цялата тази „терапевтика” е несъвместима с християнството, тъй като е основана на чудовищен егоцентризъм,
на заетост от себе си и е пределен израз и плод на „азността”, т.е. тъкмо
на онзи грях, от който трябва да бъдем спасени. В противоположност на това
„терапевтиката” усилва тази „азност”, изхожда от нея като от свой основоположен принцип. Ето защо тази „психотерапия”, прониквайки в религиозното
съзнание, го извращава отвътре. Плодът на това извращение са съвременните
търсения на „духовност”, като някаква си особена есенция. Думите си остават
същите, но техният „коефициент” и „контекст” се изменят радикално. Оттук
тъмнотата, тесногръдието на всичките тези съвременни „духоносци”, оттук
и смешението на учителството, пастирството, душепопечението с един чудовищен „психологизъм”. На принципа, че „спасява, възражда и изцелява Христос”,
тук се противопоставя това, че спасява и изцелява „саморазбирането”. „Да
7
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видиш себе си в светлината Божия и да се разкаеш” е заменено с нещо друго:
„да разбереш себе си и да се излекуваш”.

11 февруари 1976 г.
Защо жена не може да стане свещеник. Дълъг разговор за това вчера с Том, срещу
когото, заради статията му в последния Quarterly, въстават според слуховете и
православни жени. От времето, когато започна тази буря (във връзка с англиканите), мен все повече ме удивлява не самата тема на спора, а онова, което се разкрива
в него за богословието. Невъзможността да се намерят решаващи аргументи нито
за, нито против – решаващи в смисъл на обективната им убедителност за двете
страни. Всеки се оказва прав за себе си, т.е. вътре в своята перспектива. [...] „Как
да се обясни например, че жена може да бъде президент на САЩ, а не може да бъде
свещеник?” На мен ми се струва – отвръщам аз, – че не трябва да бъде и президент
на Съединените щати. Но това днес никой не казва, и да кажеш това, би означавало
незабавно да предизвикаш обида. А да обиждаш също не бива и ето че сме вътре
в един порочен кръг. Този порочен кръг е неизбежен обаче, ако е нарушен някакъв
органичен, изначален и вечен опит. А между това културата ни въобще се състои
именно в неговото отхвърляне и нарушаване, тъй че самата  същност, собствено,
от това отхвърляне се и доминира. То съставлява нейния опит. Опит единствено
за негативността, за въстанието, за протеста. И самото понятие за „освобождение”, liberation, също е всецяло негативно. Върху нашето съзнание, върху нашия „изначален” опит съвременната култура хвърля една аркана от принципи, които макар
да изглеждат „положителни”, в действителност са отрицателни и от никакъв опит
въобще не произтичат. „Всички хора са равни”: ето един от корените, най-лъжливото от всичките a priori. Всички хора са свободни. Любовта винаги е положителна (оттук например оправданието на хомосексуализма и т.н). Всяко ограничение е
репресивно. Докато самите християни признават всички тези „принципи”, докато
те, с други думи, признават културата, построена върху тези принципи, никакви
разсъждения за невъзможността на жената да бъде свещеник просто не звучат,
лъхат всъщност на лицемерие и на самозаблуда. Накратко казано, ако ние започваме
с някакво отвлечено, несъществуващо, натрапено на природата равенство между
мъжа и жената, то никаква аргументация не е възможна. А това значи, че трябва
да се започне с разобличаването на самите тези принципи като неверни – свобода,
равенство и т.н; неверни именно със своята отвлеченост, „намисленост”. Трябва
да се отхвърли цялата съвременна култура с нейните духовни – лъжовни, даже демонически – предпоставки: дълбинната неистинност на принципа на „сравняването”,
който лежи в основата на патоса към равенство. Защото чрез сравняването никога и нищо не се достига, то е източник на зло, т.е. на завист (защо аз не съм като
него), а по-нататък и на злоба, а накрай и на въставане, на разделение, а това е
точната генеалогия на дявола. Тук в нито един пункт, нито в един стадий няма нещо
положително – всичко е отрицателно, до края. И в този смисъл нашата култура е
„демонична”, доколкото в нейната основа стои „сравнението”. А тъй като сравнението винаги, математически довежда до опита и знанието за неравенството, то
винаги довежда и до протеста. Равенството утвърждава себе си като „небиване”
на каквито и да било различия и доколкото те съществуват – води до борба с тях,
т.е. към насилствено изравняване и – което е още по-страшно – към отричането им
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като самата същност на живота. Онази „личност”, мъжка или женска, без значение
– която жадува равенство, вече в същността си е опустошена и безлична, тъй като
„личното” в нея е съставлявало всъщност онова, което я е „отличавало” от всички
други и не я е подчинявало на абсурдния закон на „равенството”.
На демоническия принцип на „сравняването” християнството противопоставя
любовта, цялата същност на която по същество е в пълното отсъствие в нея
на сравняването. Именно затова в света нито има, нито може да има равенство, защото той е създаден от любовта, а не от принципите. И жадува този
свят любов, а не равенство. А нищо, ние знаем това, не убива по такъв начин
любовта, не я заменя така силно с ненавистта, както именно това постоянно
натрапвано на света като цел и „ценност” равенство.
А именно в любовта и в нищо друго е вкоренена двойствеността на човека
като мъж и жена. Това не е грешка, която човечеството ще поправи с „равенството”, не е ущърб, не е случайност – то е първият и най-онтологически израз
на самата същност на живота. Тук изпълнението на личността се осъщестява
в самоотдаването, тук се преодолява законът, тук умира самоутвърждаването
на мъжа като мъж и на жената като жена и т.н.
Но всичко това означава именно, че никакво равенство няма, а има онтологическо различие, правещо възможна любовта, т.е. единството, а не „равенството”.
Равенството винаги предполага множественост на „равните”, което никога
не се претворява в единство, тъй като цялата същност на равенството е в
неговото ревниво опазване. В единството различието не се унищожава, а сам
става единство, живот, творчество.
„Мъжкото” и „женското” начала са съприродни на света, но само човекът ги
претворява в семейство. Ненавистта на нашата култура към семейството,
затова че последното разобличава злото на равенството.

12 април 1976 г.
Вярата във Възкресението на Христос започва с вярата в Христос, а не обратното. Онези, които не са вярвали в Него, не са повярвали и не са познали
Възкръсналия. Възкресението на Христос не е чудо. В него е невъзможно да повярваш, ако не си казал – „нивга човек не е говорил като тоя човек” (Йоан 7:46)
ако не си приел Христос. Да приемеш Христос – това означава да знаеш, че Той
е възкръснал. Ние вярваме в Христос, ние знаем, че Той е възкръснал.

23 август 1976 г.
Протестантът познава греха, знае, че е изгонен от рая, но самия рай не познава и не
помни. Католикът и православният познават греха, знаят, че са изгонени от рая, но помнят рая. Ето защо на протестанта нищо в света не напомня за рая. Той „строи” един
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полезен, удобен, комфортабилен и т.н. земен живот, но живот, който в нито един свой
аспект не напомня, не явява, не открива рая. Той живее в „падналия” свят, но вече и не
„отнесен” към онзи – първоздаден, радостен, божествен. Той е свързан със света чрез
разума, знанието, анализа, но не чрез вярата, не чрез „сакраменталната интуиция”.
Католикът, даже „секуларизираният”, помни, усеща. Всички тези, дори безвкусни,
позлатени, преукрасени храмове са всъщност тъга по рая и късчета от рая, от
радостта, от „добро зело”. И всичкото това продължава да вее и над културата
му, над градовете, над живота. [...] Комунизмът, утопизмът тържествуват или
поне привличат към себе си в католическите и православните страни, защото в
тях има „мечта”. И те са безсилни в протестантските страни, защото в тях никаква мечта няма, а има прилежен, надежден „реформизъм”. Протестантизмът е
отрицание на Църквата като рай – в това е неговият грях и ерес. А днес след него
се повлича и католицизмът с неговите скучни „message social” и servir le monde.
Да се живее е по-удобно в протестантския свят. Само че този живот е тежък
– отвътре. И поради това е изцяло пронизан от „душевни заболявания”. Човекът
не може да живее без паметта за рая. Той се потапя в ужас, в страхове, в тъга.
Губи себе си. Ужасът на съвременния свят: поляризация между Швеция (гарантирано земно благополучие без мечта) и комунизма.

3 ноември 1976 г.
„Левите” постоянно нападат собствеността, виждат в нея корена на всички
злини. Не разбират, че именно чувството за собственост огражда – и то единствено – хората от абослютната власт на парите. Защото в това е и цялата
особеност, че парите (в капитализма) не са собственост. Не хората ги владеят,
а те владеят хората. На жаргона на американския way of life домът не е моят
дом, т.е. моя живот, моето дихание, моята топлина. Той е отвлечена ценност,
investment. Ако неговата цена расте, той трябва да се продаде, глупаво е да не
се продаде, както е глупаво и даже престъпно да не „пуснеш парите да растат.”
Собствеността – това са „ближните” в света на материалните ценности. Тя
е онова, което можеш да обичаш. А любовта винаги е и самоотдаденост и обладание (собственост). Човекът отдава, за да обладава все повече и повече. „Ние
нищо не притежаваме и всичко обладаваме” (II Кор. 6:10). Но поради това онзи,
който има собственост, може да постигне и дълбината на „самоотдаването”.
Любовта дарява. А да се подари може само онова, което ми принадлежи, моята
собственост. И дарът не унищожава собствеността, а безмерно, стократно я
увеличава. Всичко това обаче в равна мяра е чуждо и на капитализма (приравняващ собствеността с парите, лишаващ я от ипостас, от одухотвореността ,
от принадлежността на мен, като мой живот), и на социализма, който превръща всичко в ничие, в безлично и мъртво...

12 май 1977 г.
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Грехът на християните, това е ограничеността на кръгозора, това е нарушаването, прекъсването на отнесеността – нейното прекъсване чрез идоли и идолопоклонство. При това дълбочината и „новостта” на този грях е в това, че идол тук
става нещо в своята същност израснало от и за отнесеността: Църквата, богослужението, богословието, благочестието – самата, така да се каже, „религия”.
Това звучи като евтин парадокс, но на Църквата най-много от всичко пречи, вреди самата „Църква”. На Православието – православието, на християнския живот
– „благочестието”, и т.н. Когато Христос говори за това, че ние никого не бива
да наричаме на земята отец или учител, Той говори, струва ми се, именно за това.
Църквата е „отнесеност”. Единствено за да знаем към какво е отнесено всичко,
какво ни явява истината за всички неща, с какво ние живеем истински, тя и съществува. И щом тя стане една от съставните части на света (Църква, държава,
култура, етика и тути кванти), щом престане да „отнася”, а това значи – да явява
и с това явление да съди, да преобръща и да претворява, тя сама става идол.

18 юни 1977 г.
Малкото човече, което излиза от туристическия автобус, гледа картината на
Микеланджело и казва – ето на какво човечеството, ние сме способни! Ето какво
сме създали ние. Онова, което е смирявало художника (а всеки творец само в
тази мяра е творец, в която се смирява пред своя творчески дар), става извор
на гордост за „човечеството”.

17 април 1978 г.
Патосът на нашата епоха – борбата със злото: при пълното отсъствие на идея
или виждане за онова добро, в името на което тази борба се води. Борбата по
такъв начин става самоцел. А борбата като самоцел неизбежно сама става зло.
Светът е пълен със зли борци със злото! И каква дяволска карикатура е това!
Невярващите Тургенев, Чехов все още са познавали доброто, неговата светлина и сила. Днес даже вярващите, а може би най-вече именно вярващите познават само злото. И не разбират, че терористите от всички породи, за които
всеки ден пишат вестниците, са продукт на ето такава именно вяра; че това е
от провъзгласяването на борбата за цел и съдържание на живота, от пълното
отсъствие на поне някакъв убеждаващ опит за доброто.

22 февруари 1979 г.
Секуларизираният, хедонистичният, технологичният и т.н. Запад живее със своето отречение от християнството – подчертавам, не равнодушие към него, а
именно отречение („щастие”, „икономика”, „пол”, „аборт”).
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Революционният Запад живее със своята борба с християнството, с християнския човек, с homo christianus.
Изтокът е разделен между западното „отречение” (Япония, а днес може би вече
и Китай с тяхната борба да се „модернизират”) и борбата с него, под знамето
било на „революцията”, било на исляма.
Смъртта на християнството. Това звучи страшно. Но дали е така в действителност? На мен непрекъснато ми се струва (и това е някаква вътрешна
светлина и радост), че „смъртта на християнството” е нужна, за да възкръсне
Христос. Защото смъртната слабост на християнството е само в едно – в
Неговото забравяне, в „изнасянето извън скоби” на Христос. Но вижте: в Евангелието Христос казва винаги „Аз”. Говори за Себе Си, че Той ще се върне със
слава, че Той ще царства, че Него трябва да обичаме, да очакваме, за Него да
се радваме. Когато от християнството – както вече е днес – „нищо не остане”,
отново ще започне да се вижда само Христос, а с Него нищо не може да стори нито революцията, нито ислямът, нито хедонизмът, нито феминизмът. Ето
времето за молитвата „Ей гряди, Господи Иисусе”.

11 октомври 1981 г.
С известно опростяване би могло да се каже, че ако на Запада е свойствена
релативизация на абсолютното, то на руснаците в същата мяра е свойствена
абсолютизацията на относителното. И коренът на това е в антиисторизма
на руското съзнание, във вечната уплашеност от историята, т.е. сферата на
„промените”, сферата на относителното. Уплашеност от Запада, уплашеност
от „реформата” – ние така и винаги сме живели и живеем в уплаха.
Властта се бои от народа, народът се бои от властта, всички се боят от
културата, т.е. от различаването, от оценката, от анализа, без които културата е невъзможна. Оттук и винаги това страхливо оглеждане към миналото,
потребността от „връщане”, а не от движение напред. Руското съзнание е
носталгично, носталгията му е по „авторитета”, който най-лесно се намира
в миналото. Неслучайно от цялото религиозно минало на Русия Солженицин е
избрал (със сърцето си, не с разума си) старообрядството – този апотеоз на
неподвижността и страха пред историята. И точно толкова неслучайно той
ненавижда Петър и „петровския период”, т.е. присаждането именно на „историята” към Русия. Руското съзнание е историософско, но не историческо. Всички
зоват всички някъде и към нещо „да се върнат”, при това въпросното „връщане”
по типично историософската логика се оказва едновременно и край, завършване
на историята посредством апотеоза на Русия. Ако бъдещето се вмества в тази
схема, то е единствено като „край”... И ето затова свободата е така малко
нужна. Тя не е нужна, ако се абсолютизира миналото, изискващо единствено
съхраняване и за което свободата е опасна. Тя не е нужна, ако бъдещето се
отъждествява с „края”. Свободата е нужна за правенето, тя всякога е в на-
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стоящето и за настоящето: как да се постъпи сега, какъв път да се избере на
кръстопътя. Но ако душата и сърцето се топят по миналото или по „края”, то
свободата решително не е нужна.

21 февруари 1980 г.
Вчера първата Преждесвещена, а преди нея, както и в навечерието, безкрайни
изповеди. И както всякога, чувство за неяснота: в какво е смисълът на изповедта такава, каквато съществува и се практикува тя днес? За мен е понятна католическата изповед („нарушение на закона”). Но ми е непонятна православната.
Нито, тъй да се каже, „догматически” (тайнство на покаянието), нито духовно.
В нея е най-очевидна метаморфозата на християнството, на Църквата. Църквата се е родила като реалност, противопоставяща се външно, видимо, и още
повече вътрешно, невидимо на този свят. Нейната метаморфоза се заключава в
това, че постепенно, а сега вече и окончателно, тя е станала едно „религиозно
обслужване на света”. Изначално, тайнството покаяние е било изцяло съсредоточено върху едно нещо: върху измяната спрямо Църквата, т.е. спрямо въплъщаваната и явявана от нея реалност. Грехът се е съзнавал преди всичко като
измяна на „новия живот”, като отпадане от него. Той е представлявал разрив,
отпадане, предателство. Точно така, както светостта пък се е разбирала не
като „нравствено съвършенство”, а „онтологически”, като вярност на Христа
и Неговото Царство. Нравственото учение на Евангелието е есхатологично, а
не „етично”. Същността на греха не е просто „нарушение на закона”, а отпадане от Бога и от живота, от истинското „въжделение”. [...] По такъв начин
тайнството покаяние, това е възвръщане, завръщане по пътя на разкаянието
към „новия живот”, който вече е даден, вече е явен. [...] Съвременната изповед
обаче е обърната не към това и не в това е същността , а в някакво „морално”
регулиране на живота в „този свят”. Регулиране по собствените му „закони”.
С други думи, в началото тайнството покаяние е било отнесено не към нравствения закон, а към вярата и към греха като отпадане от вярата („вярващият
в Него не греши”. (I, Йоан.36). Днешната изповед е разговор за нарушенията на
„нравствения закон”, за слабостите и греховността, но без „отнесеността”
към вярата. И отговорът в нея не е за Христа, а нещо от рода на – „старайте
се да се молите повече”, „борете се с изкушенията”.

15 януари 1981 г.
С избирането на Рейгън започна за първи път от десетилетия сериозен спор между
„дясното” и „лявото”, или – според американската терминология – между консерватизма и либерализма: един спор, ако не идеологически, то във всеки случай „светогледен”. Петдесет години наред – от Ленин и по-късно Хитлер – цялото „дясно”
единствено „се защитаваше”. Инициативата, монополът върху идеите, плановете
и т.н. безразделно принадлежаха на „лявото”. И ето, светът изведнъж сякаш ахна,
видял най-сетне плодовете на „либерализма”, политическите, икономическите,
моралните, духовните. Плодове, които могат да се определят с една-единствена
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дума – гниене. Всеобемащо гниене. Плюс лицемерие, самодоволство, фарисейство.
На „лявото” се удаде да отъждестви всичко „дясно” с „неприличието”, глупостта и
злото. И ето че идва пробуждането. Няма, уви, никакви гаранции, че това възкресение на „дясното” ще принесе добри плодове. Засега побеждават не десните идеи и
принципи, а все по-нарастващото отвращение от „лявото”. Не е ясно имат ли „десните” идеи и принципи освен старото anrichissez-vous (обогатявайте се) залагането на спасителния егоизъм. С други думи, не е известно дали това е реакция или
наистина пробуждане... Но самото изживяване на либерализма, на неговата ерес,
вече само по себе си е като свеж въздух. [...] Над Рейгън днес издевателстват: той
е играл каубой. Но каубоят, това неизмеримо повече е един символ, едно светоусещане, възприятие на живота, отколкото ученият-социолог от Харвард. Каубоят
включва в себе си морал, различаване на добро и зло, природа (животни, коне, прерия), красота и уродство, помощ, справедливост, вяра в силата на доброто и т.н.,
сиреч всичко онова, над което Харвард издевателства и най-общо, ненавижда.
Да, Картър също не беше харвардец. Но той в известен смисъл беше даже нещо
по-лошо (не в личен или в морален смисъл). Той въплъщаваше в себе си другата
американска традиция – пуританизма. Никак не е случайно, че толкова водещи
либерали на Америка са синове на пастори, т.е. носители са на жестокото,
„законническо” добро. [...] За тях доброто е не присъствие, а отсъствие – отсъствие на грях, те вярват в не-пушенето, в не-пиенето, в не-блудството и
това свое прескучно добро налагат на света като неговото спасение. Неслучайно именно при Картър американският патос на регулиране на целия живот
по отношение на здравето, схващано като „не”, достигна своята най-висока и
идиотска точка. Тези стотици тичащи по улицата хора, тези безкрайни разговори какво е „полезно” и какво не, цялото безсилие да се отиде по-нататък. Ще
им докажат, че абортът е полезен, и те ще го насаждат като евангелие, без да
разбират, че служат на злото повече, отколкото проститутките и пияниците.
Каубоят Рейгън съчетава в своя имидж вярата в доброто с възможността за
някакъв празник (реалност, абсолютно непонятна на пуританизма).

21 април 1981 г.
Християнството (не Църквата в своята мистична дълбочина) изгуби своето есхатологично измерение, обърна се към света като „закон”, „съд”, „изкупление” и „въздаяние”, като религия на „задгробния свят” и в предел – забрани радостта. Осъди
щастието. И тук няма никаква разлика между Рим и Калвин. Светът въстана против
християнството в името на земното „щастие” и цялото негово вдъхновение, цялата
му мечта – утопии, идеологии и т.н. – трябва ли да доказваме това – в същността
си са една „земна есхатология”. Парадоксът на историческото християнство: като
престана да бъде есхатологично, то направи „есхатологичен” света. [...] Светът е
създаден от Щастието и за щастието, и за това щастие всичко в него възвестява,
всичко призовава към него, всичко свидетелства за него със самата си крехкост. В
падналия, изгубилия щастието, но тъгуващ за него, с него – въпреки всичко – живеещ
свят, християнството откри и дарува щастие, изпълни го в Христа като „радост”. А
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сетне само го „закри”. И тогава светът възневидя християнството (именно християнският свят го възненавидя) и се върна към своето „щастие”. Но отровен вече от
нечуваното обещание за абсолютно щастие, започна да го „строи”, да „прогресира”
към него – на него – бъдещото – да подчинява настоящето... И ето днес, затваряйки
кръга, самото християнство, за да си отвоюва обратно своето място в света и в
историята, приема тази земна есхатология, започва да уверява самото себе си и другите, че именно към това земно щастие то винаги в действителност се е и стремяло
и че за нищо друго не е учил нито Христос, нито Църквата.
То е разделено на „консерватори” (тъгуващи по религията на закона и въздаянието, която сами създадоха) и на „прогресисти” (служители на бъдещото щастие
на земята), но ето какво е любопитното: и едните, и другите нищо друго не
ненавиждат така, както призива към радост, както напомнянето на тази „радост велика”, с възвестяването и даруването на която започва Евангелието, с
която християнството живее („Радвайте се, радвайте се в Господа – и пак ще
река радвайте се”) и която (а не наградата) то очаква. Едните казват: „Как
можем да се радваме, когато милиони люде страдат! Трябва да служим на този
свят”... Другите пък говорят: „Как може да се радваш в този свят, който лежи
в злото?”. Не разбират обаче, че ако в някаква минута (продължаваща се тайно, подмолно в светците) Църквата изобщо е победила света, то го е победила
единствено с Радостта и Щастието.

11 октомври 1981 г.
Мисля си понякога, че разрасналото се до безкрайност чувство за „прегрешенията” най-силно е отслабило усещането, разбирането, съзнанието за греха.
Отслабнало е евангелското: „Съгреших пред небето и пред Тебе” (Лука. 15:21).
Усилило се е – „моите недостатъци, моите слабости”, т.е. всевъзможната интроспекция. Грехът – това е преди всичко неверността по отношение на Другия,
измяната. Но отдавна вече грехът се оказва сведен към морала... „Скарах се
с жена си”: но в скарването с жената, която обичаш, почти винаги е маловажно съдържанието на караницата, онова, заради което тя се е случила. Важен,
мъчителен, непоносим е разривът, колкото и кратък да е бил той. И мъжът и
жената се помиряват не защото са намерили правия и виновния, а защото се
обичат един друг, защото самият живот на всеки от тях е в другия. Сведено до
морала, до нормата – християнството се оказва „непрактикуемо”, защото нито
една от заповедите Христови не е изпълнима без любовта към Христос. „Ако Ме
любите, ще спазите Моите заповеди” (Йоан. 14:15).
Съществува типът на моралния „чистофайник”, тичащ да се изповяда, защото
му е непоносимо всяко „петънце”, така както то е непоносимо за всеки издокарал се франт. Но това не е разкаяние, това е нещо по-близко до чувството за
порядъчност. За светеца обаче не можеш да кажеш: „Той беше дълбоко порядъчен
човек”. Светецът жадува не порядъчност, не чистота и не „безгрешност”, а
единство с Бога. И мисли не за себе си, живее не с интереса към себе си (ин-
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троспекцията на „чистофайника”), а с Бога.

20 октомври 1981 г.
В тиранина злото явява себе си като зло и в самото му разпознаване това зло
вече се разрушава. Социализмът обаче е добър с Антихристовото добро и поради това хората не го разпознават като зло. Защото злото му е в подменянето
на целта на живота. Социализмът, казват, е против „частната собственост”,
а това е учил и Христос. Но ето, тук е „фокусът” на социалистическото зло.
Защото Христос не е учил, че светът е колективна собственост, а че той,
светът – е Божий. Да не говорим, че вече понятието за „колективна собственост” е абсурдно, понеже е противоречиво. Собствеността може да бъде само
лична. И откровението на Христос е в това, че Той на всекиго дарува света
в „собственост” и по такъв начин всекиго прави съвладетел на света с Бога.
Истинската собственост е в признаването на всичко за Божи дар, за път към
общение с Бога. Обладател на света, негов цар може да бъде само личността.
И всеки „колектив” е винаги в една или друга степен кражба. Кражба от Бога,
кражба от човека.
Превод от руски: Калин Янакиев
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Чарлз Уилямс (1886 – 1945) е известен като писател, литературен критик, богослов, биографист, но преди всичко той е една
твърде колоритна и нестандартна за оксфордското обкръжение фигура. Прекъснал образованието си поради финансови затруднения, той става носител на почетна магистратура поради своите блестящи и въодушевяващи лекционни курсове в
Оксфорд. Макар официалната му професия да гравитира около
подготовката на чужди текстове (той работи до края на живота си в Oxford University Press) – почитатели на неговия собствен творчески талант са Т. С. Елиът (написал предговор към
„свръхестествения му трилър” Ева на Вси Светии), Дж. Честъртън и най-вече К. С. Луис. През последните години от живота си той е член на литературното общество на Инклингите
заедно с Дж. Р. Р. Толкин, К. С. Луис, Оуен Барфийлд и др.
Ч. Уилямс е убеден член на англиканската църква и християнските теми присъстват навсякъде в многобройните му творби. За
най-успешни негови произведения често се приемат: от литературната му критика – The English Poetic Mind (1932), Reason and
Beauty in the Poetic Mind (1933) и The Figure of Beatrice (1943); от
поезията и драматургията: Taliessin through Logres (1938), The
Region of the Summer Stars (1944) и Thomas Cranmer of Canterbury
(пиеса за Кентърбърийския фестивал, 1936); богословските му
работи: He Came Down from Heaven (1938) и The Descent of the
Dove (1939); сред биографичните: Bacon (1933), James I (1934),
Rochester (1935) и Queen Elizabeth (1936); и сред романите му:
War in Heaven (1930), The Place of the Lion (1931), Many Dimensions
(1931), Descent into Hell (1937) и All Hallows' Eve (1945).
Природното благо (Natural Goodness) е сред състава на избраните му есета, публикувани посмъртно (1958) в сборника Image
of the City and Other Essays.

Чарлз Уилямс

Природното благо
Малко неудачно е, че в обичайната английска реч думите „природно” и „свръхприродно” са започнали да се схващат като противоположни, а не като допълващи
се. Нещо подобно се е случило с онези други слова – „природа” и „благодат”, но
по-рядко, доколкото последните две са по-често използвани от опитни богослови. Обичайната употреба обаче на първите две думи предпоставя по-скоро
разделение на техните значения, отколкото единение.
Би било по-понятно, ако под „свръхприродно” ние имаме предвид само света на
ангелите и на Бога. Наистина, Бог е тъй „друг”, че само в най-широк смисъл е
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възможно нещо, което смятаме за „свръхприродно”, да не бъде отнесено към
Него по-скоро, отколкото към природното. Но на нас ни се налага да предпочетем употребата на едно от двете понятия. А силите на ангелския свят са
със сигурност различни от нашите собствени „природни” сили. Вярно е също,
че християнската религия утвърждава, че „природните” сили са само елементи и дори безкрайно малки елементи в целия кръг на творението. Но те са
дотолкова в хармония с него, че се явяват нехармонични единствено поради
онзи елемент в човека, който наричаме грях, и никак не са незначителни или
пренебрежими. „Свръхприродното” следователно трябва в някакъв смисъл да
включва и „природното”. „Нова земя” ни бе обещана освен „ново небе”. Каквото и да означава това обещание, онази земя вероятно е свързана по някакъв
начин с тази.
Материята със сигурност е по определение противоположна на духа. Тя е очевидно толкова противоположна, колкото Той е благоволил да я създаде. Но тя
не се явява поради това по-малко значеща за Него, отколкото онази не тъй
технична противоположност, която наричаме дух. Ние всъщност просто сме
изгубили правилното възприятие на материята поради една апостаза в духа.
Материята и „природното” не са сгрешили сами по себе си. Онова, което е
извършило грях, е духът – ако дух и материя трябва да се разглеждат като
разделни. Това, че могат да се разглеждат като разделни тъй лесно, се дължи
вероятно на онази липса на умствена просветленост, която е предизвикана от
грехопадението.
Съществува, доколкото ми е известно, едно виждане, допустимо за вярващия,
което може да бъде разгледано тук. Казват, че то се свързва с великото име
на Дънс Скот, и несъмнено (ако е допустимо) е познато на читателите на
Theology. Но това виждане хвърля светлина върху нашия предмет и илюстрира
проблема за естественото благо.
Съгласно него, накратко, Въплъщението е целта на сътворението и божествената „причина” за него. Угодно е за Бога в Неговата само-волна дейност да бъде
въплътен. Но очевидно това Негово единение с материята в плът не включва
по необходимост сътворяването на някаква друга плът. Би било достатъчно за
Него да бъде – Той Самият – съединен с материята и това „съединен със” означава едно единение твърде надхвърлящо способността ни за възприятие; повече
от единение – единство. Дори сега, независимо от Атанасиевия символ, единното съществуване на въплътеното Слово твърде често се съзерцава почти
гностически като обитаване на Словото в плътта. Но това не е така; онова,
което Той е, Той е напълно и абсолютно, и дори в смъртта Си и в разделението
на душата и тялото Му, Той остава напълно и абсолютно един. Сетне: този
Негов акт можеше да е за само за Него Самия. Той обаче постанови, че това не
трябва да е така. Той определи творението. Той определи не само да бъде въплътен, но да бъде въплътен посредством Майка. Той пред-положи за Самия Себе
си да бъде роден в света.
Това установление за Него Самия стана установлението, което приведе в съ-
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ществуване човечеството. По Негова воля тварите бяха сътворени такива, че
да участват в онази особена радост на Неговото съществуване в плът. Той
указа за Себе си Майка и всички нейни спътници. Навярно мистерията на смъртното майчинство на Бога е дори по-велика от казаното; но най-малкото е това.
Ето какъв е бил великият и единствен акт на действена любов, несъзвучен с
нищо друго освен с Неговата природа и в сравнение с който Изкуплението (ако
Той наистина е трябвало да запази живи всички души) не е нищо друго освен
чист акт на правосъдие. Нашата плът е трябвало да удържи – в своята мяра –
тайните на Неговата собствена плът.
Нищо никога не е променило, нищо не би могло да промени това установление. Аз, разбира се, ни най-малко не мисля да го отделям от останалите Му
действия – просто се налага да говорим с времеви понятия. Той несъмнено е
действал едновременно. Той е сътворил, изкупил, отсъдил и осъществил Съда
Си едновременно. Но изглежда, че – що се отнася до нас – в този акт Той
е сътворил процес и затова – време; като в този смисъл времето се явява
просто оразмеряване на процеса. Наистина, определяйки да бъде въплътен от
Майка, вероятно може да се каже, че Той е определил процес и за Самия Себе
Си, и дори че – просто заради преумножаването на радостта – Той е определил процесът да зависи от свободната воля на Неговата Майка и на людете.
Той замисли размяна на радост; Той ни даде пределната привилегия да дължим
всичко освен на Него и на себе си. Този момент стана нашата изначална природа и нищо никога не е променило този факт – дори и да бихме поискали той
да се промени.
И така следва, както знаем – избраната катастрофа, която наричаме грехопадение. Дали в онова състояние, в което се е намирало човечеството, грехопадението е било единичен акт на една душа или едновременен акт на всички души
– не е тук мястото да обсъждаме. Струва ми се възможно (доколкото следва да
се вярва, че всяко човешко същество греши) по някакъв начин едновременно да
е съгрешила всяка човешка природа; цялата тъкан навсякъде и отведнъж да се
е съкрушила. Това няма отношение към факта, че – както и да се е случило – то
със сигурност се е случило. Човешката воля е съгрешила. Но волята на човека е духовно качество; тя е в неговата душа. Именно тази сила в него, която
наричаме душа, е съгрешила. Не силата, която наричаме плът. И следователно
„свръхприродното” е онова, което е сгрешило, а не „природното”, както сега го
наричаме. Тези двете, разбира се, не могат да бъдат разделени. Но ако могат,
чисто терминологично – тогава именно материята на нашата субстанция е
останала вярна, а нематериалното не е.
Определението на „грехопадение” е, че човекът е решил да познава доброто
като зло. Дали (вероятно) това наистина е било дело на плода на едно дърво,
или пък това е символ – няма значение. Но ако доброто, което е било пълно, е
трябвало да бъде познато като зло, тогава процесът (сам по себе си) трябва
да бъде познат като зло, т.е. процесът следва да води към жива смърт. Краят
би бил адът. Но всички качества и слова на това човешко творение не са били
превърнати в състояние на ад мигновено. Това просто го забранява самото
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постановление за процеса сам по себе си. Краят може да е бил неминуем, но е
трябвало да бъде постепенен.
Неговата природа обаче все пак е била внедрена в тварите Му; та нали
тяхната природа е била човешка за божествената. Нито пък е преставало
някога това основание. Те са я отдали на вечна смърт. Но нейният гений,
така да се каже, е бил за вечен живот. Той, Който е възжелал тварите Му
да приемат Неговия избор, сега приема условията на Своето творение; Той
прие избора на Своите твари. Въплъщението стана също и Изкупление. Той
стана „новото” нещо. Но това не Му попречи да остане основанието на
старото нещо. Той беше, е и ще бъде светлината, „която просветява всеки
човек”.
Апостолската и Вселенската вяра прогласи Изкуплението на падналата природа; но това Изкупление бе основано на принципите и според принципите на
първата ни негрехопаднала природа. Човекът повече не би могъл да бъде невинен; той бе увреден и пределните му усилия щяха бъдат обречени на смърт,
ако не беше новата благодат. Но неговите пределни усилия бяха и са от същия
този вид, който бе постановен. Кръвта му може да беше замърсена, но източникът, от който тя рукна, остана все онзи същият. Неговият природен живот
все още беше и понастоящем е – един разбъркан образ на единствения образ,
объркан образ на единия оригинал; той все още е пълен със слава и мир, макар
и с кръвопролитие и отчаяние. Той единоборства вътре в себе си. В него може
да бъде открито и за него може да бъде утвърдено най-върховно благо – при
положение че абсолютната му негодност (при липсата на новия живот) също
бъде заявена. Най-абсолютното върховенство на новия живот може да бъде
утвърдено; при положение че съпътстващото благо на стария никога не се
отрича.
Несъмнено е вярно, че за две хиляди години действията на християнската Църква – сакраментални, доктринални и морални – са имали далеч по-голям ефект,
отколкото осъзнаваме като цяло. Когато обаче на всичко това се отдаде дължимото, както и на различните правни и социални системи, които – бидейки
докоснати от християнството, както и от гражданската сигурност – едва-едва са се насочили към благото, остава ясно, че благото в природния ред често
изглежда си съперничи и конкурира с благото на „свръхприродното”. Навсякъде
съществува нещо, което твърде напомня героическа святост. На тази героическа святост извън християнската Църква християните винаги отдават
дължимото. Използвам тази глуповата фраза (make allowance), защото тя е
единствената, която пасва добре. Те навярно не биха искали да звучи така, но
този ефект се дължи на употребата на гръмки думи от неадекватни гласове.
Дължи се също на неволно неискрените претенции на глуповати християни от
името на собствения им християнски опит. Бдение, героизъм, мъченичество,
пожертвувателен живот – са все неща, присъщи на човека. Фактът, че биват
възможни извън Църквата, се дължи на това, че са елементи на изначалната
човешка природа, която е действена в човека независимо от (но в условията на) катастрофата на грехопадението. Фактът, че те биват невъзможни
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вътре в Църквата – се дължи на променената човешка природа, която дори
и благодатта не е възстановила. Природа и благодат са категории на една
Идентичност.
Какво тогава би следвало да приемаме като ценност на християнската религия? Тя е приложима далеч отвъд нея самата в този смисъл, че онова, което
казва, е единствената пределна валидност за външните велики дела на благото.
Единението с нашия свещен Господ се придобива с дела. Вярата е, несъмнено,
дело; верният мотив е дело; но и делото си е дело. Великите доктрини са единственото обяснение и единствената надежда. Но дори и великите доктрини са
само заявление за нещо тъй необозримо като вселената и тъй дълбоко като
човешкото сърце. Те не отричат като Творец онова, което почитат като Спасител, макар Създателят да е трябвало да стане Спасител, за да не би да се
погуби напълно неговото творение. Следва да се вярва, че освен чрез Кръста и
Възкресението – никое дело не е валидно; и че чрез Кръста и Възкресението е
определена подобаващата на всяко дело валидност. На християнската Църква са
били поверени великите тайни, които са единствените факти за съществуването. Но на видимата и гласящата Църква ще се наложи да се упражнява в голямо
смирение – както с отделните си членове, така и в самата себе си, преди да
стане способна да говори на равни начала с природата, която трябва да възроди
с вселенски благослов.
Въплъщението на Божия Син доведе до Кръста, защото то събра в едно и предотврати иначе неотвратимия край на човешкия процес, както индивидуалния,
така и всеобщия. Тук най-малкото трябва да се запитаме дали Въплъщението
се е осъществило само за да доведе до Кръста, или пък е било в действителност изначалният акт. Църквата е средство за покаяние и вяра, но липсата на
покаяние и вяра не може напълно да унищожи ценността на онова, което остава
от природното благо. Трансформацията на природното благо във вечно благо
изисква цялото напрежение едновременно върху Въплъщението и Разпятието.
Най-голямата трудност за нас е, че е много по-лесно да се трансформира вечното благо (или онова, което трябва да е вечно благо) – в природно благо. „Когато
религията е в ръцете на природния човек, пише Уилям Лоу, толкова по-зле; тя
добавя лоша разгорещеност към собствения му мрачен огън и спомага възпламеняването на четирите му елемента – себичност, завист, гордост и гняв”. Но
същият този Уилям Лоу пише:
„Природната религия, ако бъде правилно разбрана, е най-превъзходно нещо, тя е
правилно сетиво на сърцето, тя е в този смисъл благо в сърцето, тя е неговата
чувствителност както за отделеността му от, така и за връзката му с Бога; и
затова тя явява себе си именно в покаянното чувство за бремето на греховете
и в едно смирено обръщане чрез вяра към Божията милост. Наречи това религия
на природата и тогава колкото повече я цениш, толкова по-добре; защото не
можеш да си  доброжелател, ако не я доведеш до евангелското състояние на
съвършенство. Защото религията на Евангелието е тази религия на покаяние
и вяра в Божията милост, явена вече, в пълното  съвършенство. Понеже Евангелието те призовава единствено да знаеш и разбираш и упражняваш пълно и
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истинско покаяние, и да познаваш чрез вярата такива висини и дълбини на Божествената милост към теб, за които религията на природата има само някои
незначителни и несигурни проблясъци”.
Премахни думата „Бог” от това описание на природната религия, премахни думата „религия”, и принципите все още са там. Тези принципи са в нашата
природа заради Неговата, и Словото – и ние чрез Него – сме различни от всяка
останала лексика.
Превод от английски: Слава Янакиева
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Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател
във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната
философия (SIEPM). Автор на книгите: Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията, Религиозно-философски
размишления, Философски опити върху самотата и надеждата, Диптих за иконите. Опит
за съзерцателно богословие, Богът на опита
и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието, Три екзистенциално-философски
студии. Злото. Страданието. Възкресението,
както и на много студии и статии в областта на православната духовност, философията
и средновековната история.

Калин Янакиев

СОЛТА НА ЗЕМЯТА.
РАЗМИСЛИ ВЪРХУ ПРОПОВЕДТА
ЗА БЛАЖЕНСТВАТА
За мерките на света „блаженствата” са плътна и направо казано, предизвикателна морална парадоксология. Те са онзи елемент от проповедта на Христос,
който с най-голямо право заслужава определението, което дава на тази проповед
св. Ап. Павел – безумство (вж. „Бог благоволи да спаси вярващите с безумството на проповедта” (1Кор. 1:21) и също: „Защото словото за кръста е безумство
за ония, които гинат, а за нас, които се спасяваме е сила Божия” (1Кор. 1:18).
Всъщност, ако се опитаме да си дадем съвсем точна сметка – „безумно” в най-същинския смисъл на тази дума в проповедта на Христос е това, че на т.нар. от Него
„блажени” – които до един са такива, които „този свят” би нарекъл „слаби” (те са
„бедни духом”, „плачещи”, „кротки”, „миротворци”, „несъпротивляващи се”), тъкмо
поради, а не въпреки тази тяхна многоразлична слабост, е приписана власт.
***
Така преди всичко „бедните духом” именно защото са „бедни”, защото не са
мощни в този свят – имат „царството небесно” (Мат. 5:3). Бедността им
тук, която е слабост, която е лишеност, е преимущество. „Бедните духом” –
тъкмо защото нямат в света – имат (би могло да се каже дори – вече имат)
„царството небесно”. Ето защото тяхната „бедност”, за „ония, които гинат”
просто нещастие, е всъщност нещо блажено. Бедността им е религиозна сила,
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религиозна надареност. Нямането им („бедни”) е имане („тяхно е”) и това имане е поради нямането – то е дар-ба, иму-щество. Следователно: сила, власт,
която другите нямат и не биха могли да имат.
***
На „кротките” пък, на които тъкмо защото са кротки, е присъща една не-активност, една не-корпулентност на присъствието, една постоянна отстъпчивост,
е приписано наследяването на земята. „Блажени кротките, защото те ще наследят земята” (Мат. 5:5).
Защото, сиреч, са кротки, защото се оттеглят от делбата на този свят, защото остават само със себе си, защото не искат, а позволяват – ето затова
им е дадено „да наследят земята”, и тяхната мекота, въпреки че за жителите
на този свят е недостатък, всъщност е нещо блажено.
Изглежда, че трябва да бъде тъкмо обратното: да наследят земята би трябвало да е дадено на онези, които я обладават – които я „грабват”, „взимат”,
преоформят; които именно не са „кротки”, а буйни, активни, агресивни. Те обаче
не я „наследяват” (след като са я обладавали). Това е парадоксално, но е дълбоко
естествено, защото има нещо същностно дълго-вечно и резистентно в кротостта. Тя пази, запазва, тя приютява – при нея идват след дълго странстване.
Кротостта е дом сред света на пътищата, по които вървят, които прокарват,
по които се отдалечават (за да загубят „наследството”) некротките. В дома
на кротките е битието – на „агората” на активните, в „делата” им е диренето на битието: осъществяването, което не е осъществило.
Кротките носят в потока на времето изконното, постоянното, естественото.
А то остава, то е „наследството”. Кротките са наследници и тях наследяват
– затова и те „ще наследят земята”.
В кротостта има особен човешки интензитет – интензитет на човешкото,
с който никакъв проектен активизъм не може да се сравни. „Силата” винаги
извиква съпротива, извиква друга сила – борба. А кротостта устоява, тя не се
„разточава”, тя съхранява. В кротостта е тъканта на живота – тя е силата,
която прави общ-ествата, фамилността, семействеността (в семейството
човекът е кротък, в семейството се укротява). „Деянията” (Gesta) са протуберанси върху тази „тъкан”. Те са ефектни и винаги твърде „съвременни” по
природата си; те обсебват своето време. Кротостта е „постоянна”, а не „съвременна”, „родословна”, а не „героична”.
Агресията и делбата на не-кротките ги взаиморазтерзава, те се изтласкват
едни други от световната сцена. А кротостта на кротките остава. Самата
им кротост е резистентност. Те не „придобиват” земята, но я „наследяват” –
сиреч наследяват я от придобивалите я, от обладавалите я, от взималите я. Тя
не остава за последните.
***
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„Блажени са” и чистите по сърце, „защото те ще видят Бога” (Мат. 5:8) – т.е.
те не са блажени с това, че ще ги възхвалят, че ще получат нещо от „този
свят”, че в него ще „успеят”, ще имат неговото „щастие”. Не. Блажени са, защото „ще видят Бога”. Ще видят другото-на-света, отвъдното-на-света и с
това „виждане” ще са сити. Не със земното насищане.
Защото чистите обикновено са неуспешни. В делата, които не могат да бъдат
резултатни в този свят, ако се пазиш „чист”, ако не желаеш „да се омърсиш”, успяват онези, които не запазват чистотата си. Те, тези последните, ще видят („ще
познаят”) този свят. Чистите ще виждат – тъкмо защото не го познават – Бога.
Така те ще познават не-възможния в света, „отсъстващия” в света. Чистотата
на сърцето им ще им дава да виждат невидимото, да не им е чудно чудото.
Е, и какво толкова ще „видят” – казват на това „мъдрите”: онова, що няма видимост? Та то за света, за „реалността” е нищо! Съзерцатели на мечти и облаци
са чистите – празно-гледци и пусто-видци! В какво са уверени? В невъзможното.
За какво им е, прочее, тази увереност, щом невъзможното е нейният предмет?
Какво не им е чудно? Чудото. Та не е ли това глупост като дял в света? Така
ги виждат онези, които не виждат Бога. И виждат „чистите по сърце” като неопитни, като деца, като „младенци по дух”.
За Христос обаче тази „глупост” в очите на света е нещо блажено. Тя е нещо, носещо особена не-земна радост, от която са постоянно (и в скърбите си) възрадвани „чистите по сърце”; тя е „знание”, което те знаят. Те са уверени, че има нещо
именно когато всичко свидетелства, че няма, съвсем няма алтернатива на онова, което знаят „опитните”. Те знаят това и когато е очевидно, че „друго няма”.
Сякаш няма нищо друго, а „чистите по сърце” нещо „виждат”; виждат сякаш
нямащото го, но се вижда, че го виждат. И се вижда, че то им дава облика,
спокойствието, радостта, сиреч то е сила – силата на глупостта от гледна
точка на света.
Защото силата на „умните” се оказва слабост – тя е „тъга” (Екл. 1:18): няма,
няма чистота, няма друг свят, „уви” – това е постижението на „умността”.
Чистите по сърце са обаче по особен начин несломени. Те са ведри – предизвикват завист и понякога дори озлобление сред „мъдрите”. Онова, що „го няма”, им
дава силата и значи, значи… го има. Ето защо те имат нещо ангелическо в немощното си битие, притежават някаква особена кротка и крилата свобода – не
от нещо определено, а сякаш от самия свят. Затова са свободни дори когато
рабстват. Сякаш имат някаква базисна безчувственост към зависимостите на
света. Макар да са изтласкани в самота от всички, те като че ли никога не са
сами – с Някого са в този свят, в който не са с никого.
***
Между другото, в тясна връзка с отношението между „мъдрите на този свят”
(дейците, събиращите си „съкровища на земята” Мат. 6:19) и „чистите по сър-
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це” се намира забележителното предупреждение на Христос от проповедта за
блаженствата: „Никой не може да служи на двама господари: защото или единия
ще намрази, а другия ще обикне; или към единия ще се привърже, а другия ще
презре. Не можете да служите на Бога и на мамона” (Мат. 6:24).
Непременно трябва да се забележи, че Христос казва не просто и не само че не
бива да избираш „противника” („мамона”), а че не можеш да служиш едновременно на двамата господари – невъзможно е да служиш и на мамона и на Бога. За
да си с Бога, следователно необходимо е да не служиш „и на” мамона. Защото
не можеш, не можеш да не „намразиш” Бога дори когато само оказваш услуги и на
„противника” (когато си събираш съкровище на земята, бидейки, както смяташ,
благочестив служител и Богу). Нужно е, значи, не просто да не се отричаш от
Бога (трупайки богатство в този свят), а да не се грижиш за друго (вж. Мат.
6:25). Трябва да не си „загрижен”, да не си „подсигуряващ се”, да си като „птиците небесни”, които „ни сеят, ни жънат, нито в житници събират”. Трябва да си,
фигуративно казано, леко „левитиращ” в този свят: в тялото си – някак оставил
го на него самото, в живеенето си – не-искащ и не-нуждаещ се, каквито биват
обичайно чистите. И да бъдеш такъв не просто може, не просто „не е беда” –
предупреждава Христос – това трябва, това е необходимо, за да можеш да си
(изобщо) с Бога. Без него – „служиш” на мамона и (вече) си презрял Бога.
Но пък с цялата тази безгрижност и нищета си с Бога и емигриралостта ти
„тук” е сила – покой свише.
***
„Аз пък ви казвам – продължава по-нататък Христос, – обичайте враговете си,
благославяйте онези, които ви проклинат, добро правете на ония, които ви мразят, и молете се за ония, които ви обиждат и гонят, за да бъдете синове на вашия Отец Небесен, защото Той оставя Своето слънце да грее над лоши и добри,
и праща дъжд над праведни и неправедни” (Мат. 5:44-45). И тук е върхът на парадокса в проповедта за блаженствата, защото, както се вижда, несъпротивляващите се със сила (обичащите враговете си), т.е. тъкмо онези, върху които се
стоварва силата на злостта, които като не  отвръщат, биват потискани от
нея; които с благославянето на гонителя сякаш дават на злото да има власт,
да тържествува в света, са уподобени на… самия Господ Бог (Който „оставя
Своето слънце да грее над добри и лоши”) – стават Негови „синове”.
Да, изключително парадоксално (да не кажем и смущаващо) е, че онези, които
не правят зло на врага си и дори се молят за него – които значи не воюват, не
оказват отпор, не проявяват сила срещу силата, насочена към тях от „враговете”, и следователно проявяват безсилие, са сближени с „вашия Отец Небесен”.
Но това буквално означава, че те, без-силните по мерките на света, повече приличат на Бога, на Вседържителя, отколкото „силните”, които (съвсем логично)
мразят враговете, оказват отпор със сила, отнемат им силата („слънцето”,
„дъжда”, докато не сломят злостта им). Това означава още, че без-силните по
земному имат Божията сила по-скоро, отколкото „силните” – били те дори силни
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добри (проявяващи, употребяващи сила срещу враждебната сила).
Но как е сила – при това подобна на тази на Небесния Отец – тази не-сила? И как
може Бог да предписва това – да предписва сякаш доброто да бъде принципно
без-силно, без-властно, потиснато? Не „дефинира” ли по този начин Бог „доброто” като добро, защото е безвластно; не го ли „дефинира” като „добро” с това,
че е потиснато и непротивящо се? И същевременно уподобява тази безвластност, нищ-ост, с която сякаш то и е добро, на Божието вседържителство?
Но нима „доброто” с това е добро, че злото си остава с невъзпрепятствана
сила по отношение на него? Не трябва ли доброто с това и затова, че е „добро”,
да господства? Не трябва ли доброто, затова именно, че е „добро”, да има сила
и да надделява злото? Да може да се защити – щом е добро? Да може да надделее със силата си, щом е „добро”?
Тук има велика тайна.
Защото отговорът на всички тези въпроси е, разбира се, положителен (доброто
„господства”, „има сила” и „надделява злото”), но по един съвсем различен начин
– точно по начина, по който ни го открива Христос. Защото доброто – научава
ни тук Христос – властва единствено с битието си на добро. Злото, именно
злото се налага със сила. Именно то употребява усилия и мобилизира ресурси
за да бъде господставщо. Доброто, напротив, властва даже когато „не е на
власт”. Дори когато е без-силно, то е, което има силата по битието си.
Ето защо дори не-осъждащо (камо ли пък употребяващо сила спрямо злото)
доброто осъжда злото на негативитет – побеждава го без да „прави” нищо и
именно като не прави нищо по отношение на него. То без „ресурс” има „силата”.
И по това, по това действително прилича на Бога, властен в света не с нещо
от света, а единствено със Себе си – над света.
По това „добрите”, които именно не се съпротивляват, не употребяват сила,
под-властни биват и при това не мразят, дори обичат враговете си – са подобни на Бога, „синове Божии” са, т.е. без-силието им се явява власт: власт не от
този свят, но не от този свят в този свят – Божествена власт, която в света
е най-висша и в най-висша степен не-световна.
Би могло да се каже дори че именно онтологичното (не емпирическото, не
действеното) тържество на тази „слабост” на обичащите „врага си”, неизтребимото господство на тази подвластност; именно тази винаги произнесена
присъда, която това „неосъждане” произнася – въпреки и даже поради благосклонността е тайната, която в-бес-явя злото по природата му, изтерзава го
вътрешно, прави го онтологично сломено в самото му господство, не му позволява удоволетвореността в тържеството му, държи го във вътрешен страх и
при пълната уж ликвидираност на заплахата към него.
Защото доброто тържествува по битие, а не, да се изразим така, по „акциденция” (ресурс, сила), т.е. – тържествува винаги, при всички обстоятелства.
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Това последното е особено важно да се подчертае, защото без него ще стане много трудно да се отговори на Ницше, който, както е известно, има друго
виждане за смисъла на парадоксализма на християнската проповед. Последната според него представлява нечувана виктиминална агресия, т.е. агресия на
„жертвите” срещу „господарите”, в резултат на която в жертва на жертвите
биват превърнати онези, които са ги правили такива. Според Ницше чрез морала,
превърнат във властови ресурс на слабите, силата на могъщия се преобръща
в негова (морална) слабост, а немощта на слабия – в негова (морална) сила. По
този начин вече самият факт, че си силен, те прави морално слаб, а самият
факт, че си немощен, те прави морално силен. Моралът, сиреч, с неговите „добро”
и „зло” превръща могъщите в жертви на своите жертви, а на жертвите дава
господство над господстващите. Това означава, че Ницше действително мисли,
че „доброто” е такова, сиреч „добро”, именно защото е безвластно и с това, че
е безвластно (немощно); че именно слабостта и немощта са направени (от виктиминалната агресивност на християнската проповед) властови ресурс и с този
ресурс истинската (отвъдморална) сила и мощ са обезвластени и нихилирани.
Ницше, сиреч, е убеден, че „доброто” наистина господства „по акциденция”, със
силата на виктиминалната агресивност на само по себе си немощното, слабото,
небитийното, и съответно е нихилираща битието сила, сила на нихилизма.
Без да отричаме, че виктиминалната агресия съществува и би могла да бъде
реален исторически феномен (класически виктиминални „агресори” са например
идеолозите на ранния марксизъм, а в днешно време радикалните идеолози на някои
„сексуални” и „културни” малцинства), ние обаче трябва да заявим, че християнството никога не е изповядвало подобна агресия. Християнството именно не смята, че доброто е безвластно, нито пък – още по-малко, че слабостта и немощта
сами по себе си са морална сила. Напротив, ние твърдим, че гледната точка на
християнството е точно противоположната. Именно защото доброто е властно по самото си битие (именно защото то е битие), то според християнската
проповед няма нужда от какъвто и да било ресурс и усилие, за да налага своята
власт, не се нуждае от допълнителни „акциденции” към същността си, които да
го налагат над злото. Нещо повече, Христос по същество ни възвестява, че дори
всички мислими „ресурси” да бъдат владяни от злото и то да държи с тях доброто
под нозете си (лишено от глас, вид и имущество), доброто пак – без да противодейства на тежестта, струпана отгоре му, без да отвръща на нанасяните му
удари – има сила и власт, тъй като силно и властно е битието му (на добро),
а не положението му. Всъщност Христос никъде не проповядва, че могъщите,
властните в този свят ще бъдат стъпкани (експроприирани); не проповядва дори,
че те са жертви на своята сила и мощ. Той не показва никаква агресивност към
силните, не казва, че силата е зло, нито дори, че злото е силно. Той просто казва
„обичайте враговете си”, „благославяйте онези, които ви проклинат”, „добро
правете на ония, които ви мразят”, обиждат, гонят и т.н., при това – нека още
веднъж да обърнем внимание – „за да бъдете синове на вашия Отец Небесен”, сиреч, за да бъдете свободни, блажени, какъвто е и Той – властен и невъзмутим по
битието Си, което е такова винаги, независимо от всякакви „ресурси”, с които
могат да се въоръжат „земните” по отношение на Него, независимо от всякакви
техни „акциденции”, придаващи обем и сила на битието им. Защото и върху това
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битие доброто има власт и я има по природата си на добро, а не по някакви акциденции, противопоставящи се и надделяващи над техните.
Христос въобще не препоръчва виктиминална агресия на слабите. Той изобщо
не проповядва – колкото и странно да звучи – морал, като инструмент, произвеждащ доброто от слабостта, а злото от силата. Христос препоръчва спокойствие и онтологична увереност („блажени сте”), защото не „моралът”, а
битието дава сила на доброто.
Впрочем по тази си онтологична безметежност християнството се различава и
от гандизма (и други подобни нему движения), които, макар като християнството да проповядват непротивление, все пак го проповядват като вид съпротива.
Идеологията на Махатма Ганди „сатяграха” тъкмо в това се и състои: съпротива чрез любов и глад. Християнинът, пак повтарям, няма нужда да се съпротивлява, да побеждава тепърва с добротата си. Добротата при него просто не може
да бъде лишена, не се нуждае от промяна на положението си – в което е целта
на всяка съпротива, дори на тази „с любов и глад”. То е блажено, то властва и
лишено от всичко земно и във всяко, във всяко едно положение, в което е.
„Князът на тоя свят е осъден” (Иоан 16:11) – това е онтологическа ситуация,
а не нещо, което се постига в определен момент с определена сила (с някакво
можещо да присъства или да не присъства, да се проявява или да не се проявява,
„привходящо” по отношение на „доброто” свойство).
***
И накрай: нещо още по-голямо, което ни възвестява проповедта на Христос – всички тези „блажени”, т.е. „нищите”, „кротките”, „чистите по сърце”, „изгонените”,
„жадните” – целият този „маргиналитет” на земята, нямащ дял в нея; всички тези
изключени от света – точно те са наречени „солта на земята”. „Вие сте солта
на земята” (Мат. 5:13). Сиреч от тях въобще този свят има „вкус”, не е окончателно блудкав, лишен от вкус, заслужаващ да бъде захвърлен в геената. Те и само
те – казва Христос – препятстват този свят да бъде окончателно изблюван.
Гладът и жаждата – тази „немотия” на блажените в света, дава вкуса на живота. Богатите със света, чуждите на тази „нужда”, живеещите живота на
света имат като „богатство” нещо блудкаво.
Жадуваното, непрекъснато жадуваното тук „царство Небесно” е същинското, с
което се живее истински; алчбата за него е „вкусът на живота”; с тази алчба
човек е истински заситен.
Ето защо у „бедните духом”, в които свети в този свят отвъдното нему „царство Небесно”, ти неочаквано вкусваш живота. И вече не можеш да замениш
тази „нужда”, тази „жад” за тукашното. Защото то става безсилно, защото
дори неговото обилие в утробата ти е равно на липса, на отсъствие на решаващата „подправка”, която да позволи преглъщането.
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Същото е и с „кротките”. В тяхната „кротост” усещаш вкуса, „солта” на живота, който в алчните борби, настъпления, налагания, постижения някак си не
усещаш (усещаш други, остри, възбуждащи вкусове, но – без насъщната сол). При
кротките, в дома им, в семейството, в оттеглеността от „големите предприятия” ти намираш земята, почвата. Тя е тук, тя е дял на кротките. Не-кротките имат за дял „проекта”, те гонят ветрове и ветровете са им „делът”. Те
трансцендират хоризонтално и изпускат земята. Гонят за наследство онова,
което ще „направят”, гонят, да го кажем така – арте-фактичността, онова
„ново”, което още-съвсем-не-е. А „земята” остава у кротките.
Някои наричат това „традиция” и е много показателно, че традицията се обвързва с „кротостта”. Алчната „историчност” не съхранява; тя уж постоянно
„строи”, но всъщност често губи. И е естествено, че „традицията”, която е
обвързана с кротостта, е „солта на земята”. Опиващата напитка на борбите,
агресията, проявата на власт отделя от същинската „сол” на земята. Ако искаш да я вкусиш, трябва да се приобщиш към кротостта на дома, трябва да се
обърнеш към нея – тя има власт да даде да се вкуси „земята”.
Накрай, и онова що „виждат” чистите по сърце – което „светът” обявява за
младенческо – чудото, онова, което-не-е-светът, онова светло „отвъд” – то е
солта на живота. Без чудото този свят няма „сол”, безсолен е. Тези „мечти и
облаци”, това ведро „друго, съвсем, съвсем друго”, това „невъзможно” всъщност
„посолява” този суров „реален” (но затова безвкусен) свят.
Да, ще повторим, тази „чистота” маргинализира в света, препятства възможността да се реа-лизираш, да станеш негово „световно” нещо (res) – оставя
те в него „нищо”. Такъв е законът на света. Да „узнаеш” в него, означава „да
паднеш”, да се „замесиш”, да изтлееш. Но резултатът, плодът на това изоставяне на младенческата чистота – съвършенството на „познанието” – е един
без-солен свят (материален, подчинен на закони, безчудесен) – една безрадостна
„зрялост”.
Ако има „сол” за всички възрасти на човека, тя е в „детето в човека”, в чистотата, в онова, що е било дял на „неопитността”, която сме имали преди
„знанието”. Ето защо оставащите си (по един или друг начин) деца – чистите
по сърце, именно с тяхната „глупавост”, с тяхната „непригодност” са „солта
на земята”. Те имат власт над изгубваното от „пълноценните”. Те владеят невъзможното за този свят (което ние имаме само като „уви, уви”), но пак казвам,
щом го владеят, значи то – невъзможното в този свят, все пак е. Те го „познават”, животът им е пронизан с него и те не само го „виждат”, но и в тях то
се вижда – в тях се вижда Богът.
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От отговорността за другия
до любовта към ближния:
една реплика на св. Йоан Златоуст към
етиката на Емануел Левинас

В традицията на съвременната философия името на Емануел Левинас бележи
усилието за преориентацията на етиката от затвореността на индивидуалното съществуване към етиката на различността и другостта.1 Е. Левинас
изразява философския стремеж за освобождаването на етиката – а и на цялата
философия – от „затварянето” на човешкото съществуване и на всички отношения на личността в рамките на абстрактния („душевен”) субект или Аз и я
насочва към феноменологията на междуличностното отношение с Другия. Неговото усилие е довело, от една страна, до повторното свързване на етиката с
онтологията2 и определянето на нейната „нова” цел – грижата, отговорността
и жертвата за другия. „Новият” онтологичен хоризонт на етиката става предизвикателство пред богословската мисъл да преосмисли своето наследство от
епохата на модерната и постмодерната схоластика и да потърси идентичност1

По-подробно вж. Бадиу, Ал. Етика (Опит върху съзнанието за Зло). С., 2004, с. 71 и сл.

2

В традицията на античната философия етиката по правило има дълбоко онтологичен смисъл и дори служи
като най-дълбоко обосноваване на метифизиката.
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та на православния етос (т.е. етика) в опита от диалогичното отношение и
общение с другия в живота на Църквата.
Поставената от Е. Левинас проблематика е имала сериозен отзвук в богословската мисъл от втората половина на ХХ век и днес продължава да бъде предизвикателство при решаването на редица проблеми от областта на християнската
антропология, еклесиология, етика, социология, педагогика, защото тя се отнася
непосредствено към тайната на личността и свободата, към еклесиологичния
начин на съществуване като общение в любовта.3 Правилният богословски отговор на тези въпроси предполага синтеза на православната антропология и еклесиология и може да превърне етиката в екзистенциално откриване на и за Д/
другия, в артикулирането на един етос на общението и другостта, който извира от благодатно-подвижническия, личностно-съборен етос на Църквата Христова. Настоящият текст е опит за една странна на пръв поглед съпоставка
между етиката на отговорността на Левинас и еклесиологичните измерения на
любовта в богословието на св. Йоан Златоуст – съпоставка, която може да ни
помогне да видим, от една страна, огромния принос на Левинас в усилието му да
обоснове онтологически една етика на другия и от друга страна – да посочим
еклесиологичния начин, по който функционира любовта към ближния. Освен това
този необичаен подход може да ни помогне да открием богословските предпоставки на етиката на другия в опита на православното предание. И подобно начинание е оправдано поне по две причини: 1) то може да ни помогне да поставим
пред богословието въпроса за философските и богословските предпоставки на
етиката на другостта и да преосмислим богословски „онтологичните” категории отношение, друг, отговорност и жертва за другия и 2) да открием в опита
на православното предание – в случая в мисълта на св. Йоан Златоуст – богословските предпоставки на една етика на другия и да видим как тя може да функционира еклесиологично. За тази цел е необходимо първо да обърнем поглед към
мисълта на Левинас и да осмислим основните категории на неговата етика на
отговорността към другия.

1. Емануел Левинас и етиката на отговорността за другия
Философията на Емануел Левинас е свидетелство за огромното усилие на западноевропейската философска мисъл да излезе от „затворената” онтология на
субекта и да потърси тайната на другостта в опита от отношението и диалога, от грижата и отговорността за другия. Основният мотив в мисълта на Левинас е критиката и преодоляването на метафизичната онтология в лицето на
3
По-подробно вж. Volf, M. Isključenje I zagrljaj (Teoločko promičljanje identiteta, drugosti i pomirenja). Zagreb,
1998; Λουδοβίκος, Ν. ’Бποφατικ[ Tκκλησιολογία το‡ }μοουσίου. Αθήνα, 2002, σσ. 245-274. Православното богословие получава силен импулс да се ангажира с тази проблематика от руската религиозно-философска мисъл,
която отдава особено важно значение на релационния диалогичен характер на личността и за междуличностното общение, което създава предпоставките на една религиозно вдъхновена персоналистична онтология,
където личността се разбира като общение или отношение и любов, а нейното съществуване – като диалог на
общение с другите, интеробщение и „съборност”. Вж. напр. Соловьов, Вл. Смисълът на любовта// Руският ерос
или философия на любовта в Русия. С., 1994, с. 7–89 и Бердяев, Н. Философия свободного духа. М., 1994, с.
296–316. Освен въпроса за релационния диалогичен характер на личността интерсубективизмът поставя пред
богословието и важния въпрос за онтологията на общението и общността. Задълбочен анализ на еклесиологични и социологични аспекти на темата прави о. Николаос Лудовикос.
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Мартин Хайдегер4, а целта му е да открие тайната на личното съществуване в
„безкрайността” на отношението и отговорността за другия. Първата крачка
в тази посока е освобождаването от метафизичното мислене, което по правило
отъждествява мисленето и съществуването и свежда битието в една затворена онтологична цялостност („тоталитет”).5 Според Левинас онтологичното
(метафизично!) мислене обективира съществуването и жертва уникалността на
индивида, то не познава тайната на личното съществуване и на междуличностното отношение, защото е лишено от религиозно-нравствения опит (винаги
уникален) на междуличностното отношение и екзистенциалната отговорност
пред лицето на другия.

А) Пред лицето на другия
Емануел Левинас намира изход от затворената онтология на субекта, като
отнася самия факт на съществуването към безкрайното отношение с другия,
който не е „обект” и следователно не може да бъде определен посредством
логически категории. В това междуличностно отношение6 другият се открива
като „лице” в опита от срещата и диалога и дори нещо повече: това отношение
предшества и обуславя самия факт на съществуване на личността.7
В мисълта на Левинас понятието друг е многозначно и може да се разбере
единствено в контекста на нравствено-религиозния опит: друг е абсолютно
Другият, открит в „общението” с Бога.8 Той има предвид другостта на Другия,
която е извън всяка система (която е моя и не признава нищо извън мене); това
е другост, която е извън Аз-а и се открива върху лицето на другия човек, т.е. в
отношението с него. Другостта на другия остава отвъд всички логически определения и представи: съществуването на другия не трябва да се доказва, защото той се открива в живия непосредствен опит на отношението и диалога9,
т.е. не в „тоталността” на метафизичното единство, а в областта на нравственото и религиозното.10 Смисълът на нравствеността се открива в опита
от „безкрайното” отношение с другия – отношение на солидарност и грижа, на
отговорност и жертва за неговото съществуване. Този нравствен опит (който
4
По-подробно вж. пространното, задълбочено изследване на Драго Перович Левинас versus Хаjдегер (онтолошка и етичка диференциjа и питање људске заjеднице). Београд, 2006; вж. също Пеперцак, А. Неколико теза
за Левинасову критику Хајдегера// Отговорност за другог (Аспекти Левинасове философије). Никшић, 2003, с.
83-93.
5

Вж. Левинас, Е. Тоталитет и Бесконачно: Оглед о извањскости. Сарајево, 1976, с. 281.

6

Още Мартин Бубер придава на това отношение онтологично съдържание.

7

Тук Левинас открива нов онтологичен хоризонт – този на различието и другостта. Вж. Перовић, Д. Цит. съч.,
с. 104–111.
8

Срв. Левинас, Е. Другост и трансцендентност. С., 1999, с. 105–107. В противоположност на „тоталитета” на
метифизиката Левинас изхожда от опита на религията (religare = връзка, отношение), защото само в религията
автентичното отношение на крайното и безкрайното, на идентичното и другото остава свободно от тоталността
на идентичното.
9

Вж. Левинас, Е. Тоталност и безкрайност, С., 2000, с. 39–44.

10

Според Д. Перович у Левинас „хетерономната субективност не е в номинатив, а се преориентира в акузатив, който никога не е бил номинатив. Акузативът, име за признато достойнство и избраност чрез отговорността заради отговорността, е преобръщане на онтологическия номинатив в етически акузатив”. Перовић, Д. Цит.
съч., с.108.
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е винаги религиозен) не може да се „проблематизира” и „обективира”, а само да
бъде засвидетелстван в отговорността за другия.11 Опитът от отношението
и диалога с другия има за образец религиозното отношение на човека с Бога12,
защото в религиозния опит Бог се открива като безкрайно различен и друг и с
Него може да се влезе в истинско междуличностно отношение. Левинас подчертава par excellence религиозния характер на нравственото13, което се открива в
лицето на другия и следователно извира от онтологията на междуличностното
отношение.
Съсредоточаването в съществуването пред лицето на другия води Левинас до
следващата крачка: той отхвърля онтологията, която се затваря пред другия,
и поставя на нейно място етиката като „първа философия”.14 В нравствения (и
религиозен) опит Другият трябва да има предимство пред моето съществуване (т.е. Аз-а и неговото съзнание), защото това мое съществуване извира от
отношението с другия, от отговорността пред неговото лице.15 В случая преориентацията не е просто методологически прийом, а обосноваването на една
онтологична етика, която в същността си е друг тип онтология – онтология,
извираща от опита на отношението и другостта. Етиката според Е. Левинас
открива „пътя” към трансцендентността, защото само нравствено-религиозният опит ни поставя пред лицето на Другия. Пренасянето на този трасцендентен опит16 в междуличностните отношения придава на етиката онтологично
съдържание и я прави философия на отговорността за другия (или „хуманизъм на
другия човек”), открива нравственото измерение на съ-човечността17 и жертването за другия.

Б) Отговорността за другия
Основната категория в етиката на Левинас е отговорността за другия, защото самото съществуване е възможно само като грижа и отговорност за
другия.18 Отговорността предшества всяко отношение с другия, тя е цялостно
несебично самоотдаване („от празни ръце и пълно сърце”), което се проявя11

Срв. Левинас, Е. Друкчиjе од бивства или с ону страну бивствовања. Никшић, 1999, с. 223.

12

Срв. Левинас, Е. Другост и трансцендентност, с. 105-110.

13

Вж. Левинас, Е. Другост и трансцендентност, с. 105-110.

14
Вж. Шиjaковић, Б. Напомене о Левинасу и онтологиjи// Саборност. Пожаревац, 2004, бр. 1–4, с. 84–85; вж.
също Перовић, Д. Цит. съч., с. 53-118.
15

Срв. Zizioulas, J. Communion and Otherness (Further Studies in Personhood and the Church). New Work, 2006,
p. 48. Според автора в тази теза на Левинас могат да се видят много ключови аспекти от богословското измерение на темата за общението и другостта.
16

За Левинас същността на етиката остава „етическата трансценденция”, открива в опита на религиозното
отношение. Вж. по-подробно Перовић, Д. Цит. съч., с. 111–115.

17

Това нравствено измерение връща истинския смисъл на думи като доброта, съжаление, търпение, вярност,
бащинство, справедливост, които свидетелстват за истинското братство в присъствието на трансцендентното.
Срв. Штролц, В. Философиjа одговорности за Другог// Одговорност за другог, с. 71.

18
Левинас, Е. Међу нама: Мислити-на-другог. С. Карловци, Нови Сад, 1998, с. 143–144, 220, 238–240. Отговорността остава основната структура на нравствената субективност. По-подробно вж. Перовић, Д. Цит. съч.,
255–262.
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ва във всички посоки на човешкото съществуване. Тя извира от дълбинната
екзистенциална грижа за съ-съществуването с другия19 – грижа, която не е
категория на моралната или социалната философия, а се отнася към една метаетика, и то в контекста на диалогичното съ-съществуване с другия. Грижата
и отговорността откриват автентичния опитен подход към другия: в моите
междуличностни отношения с другите аз винаги се ръководя от отговорността
за другия. Във взаимната отговорност, която имаме един за друг, аз трябва
да имам един отговор в повече, защото само така мога да съществувам пред
лицето на Другия. Левинас отива докрай в разбирането си за отговорността и
смята, че човекът в своята уникалност е отговорен за всички други (независимо от тяхното отношение) и за целия свят, защото човекът отговаря дори
за отговорността на другия. Крайният предел на тази „тотална безгранична”
отговорност е отговорността на жертвата: аз съм отговорен, когато търпя
изгнание, когато се жертвам. Но само аз! Мислената докрай отговорност означава отговорност за смъртта на ближния, отговорност за това той да не
остане сам пред лицето на смъртта, а това означава грижа и отговорност за
самото му съществуване.
В мисълта на Левинас отговорността за другия става основен принцип на етиката, защото тук не става дума за някаква „морална” или „социална” отговорност, а за дълбинната екзистенциална отговорност за съществуването на
другия, от когото зависи самият факт на моето личностно съществуване. Отговорността има дълбоко религиозно измерение: тя е вечен призив на самия Бог,
Който се открива в лицето на другия20, защото истинското междуличностно
отношение се открива в религиозния опит от срещата с Бога като вечно Друг.
Това отношение извира от онтологичното пра-отношение с този Друг и е вечна
отговорност пред Него21: аз съм вечно отговорен за другия пред лицето на Бога
като Пръв и тази моя отговорност създава моето личностно съществуване.
Най-дълбокият смисъл на етиката е в отговорността за другия пред Бога (като
вечно Друг), което означава готовност на личността да даде предимство на
другия, да се жертва за него, да от-говори пред лицето на Другия и да направи
ближния условие за своето съществуване. В този религиозен контекст отговорността за другия се отнася към светостта22 и намира своя най-дълбок смисъл в
жертването за другия, в моята готовност да „бъда телец за другия”.23 За Левинас жертвеното съществуване е отговорността пред лицето на Другия, остава
върховен принцип на етиката, който не може да се преоценява, защото извира
от светостта като начало на всяка философия. Светостта е онова автентично човечно, което не може да бъде отречено, защото то открива самия начин на
съществуване като отговорност. Отговорността е несебичното преодоляване
на себе си заради другия, жертването за него пред лицето на Бога – жертване,
което превръща Светото в етическо понятие и може да се мисли само етичес19

Срв. Перовић, Д. Цит. съч., с. 220.

20

Вж. Левинас, Е. Другост и трансцендентност, с. 105–110.

21

Вж. Шиjaковић, Б. Напомене о Левинасу и онтологиjи, с. 87–88.

22

Вж. Левинас, Е. Међу нама: Мислити-на-другог, с. 145–146; вж. Перовић, Д. Цит. съч., с. 272–277.

23

Вж. Хенрикс, Х. Бити талац Другог// Отговорност за другог, с. 174. Тук Е. Левинас отива по-далеч от своя
предшественик М. Бубер, който никъде не говори за жертвеното откриване и отдаване на другия.
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ки.24 Така Левинас открива хоризонта на едно нравствено-религиозно отношение
(което придава нов смисъл и на етиката, и на религията), в което да бъдеш
религиозен означава да бъдеш отговорен и да се жертваш за другия пред лицето
на Бога (вечно Другия). С това етиката на отговорността поставя по най-дълбок начин въпроса за смисъла на личностното съществуване в нравствено-религиозния опит на жертвеното отношение с другия („ближния”).
+++
От всичко, казано дотук, можем да направим няколко основни констатации, които несъмнено остават предизвикателство пред богословското съзнание:
1. За Левинас личностното съществуване остава последица от усилието да
се пречупи „егоцентричната затворена цялостност на битието чрез „безкрайността” на отношението на справедливост и отговорност към другия”.25 В
тази онтология на интерсубективното отношение Аз-ът е движен от своето
безкрайно желание за другия и в нея битието се ражда на равнището на субективността, което говори за желанието на философа да освободи Аз-а от
неговия егоизъм и да превърне личността в „пространство” за приемането на
другия.26 Според митр. Йоан Зизиулас чрез Левинас ние се приближаваме най-много до светоотеческото разбиране за другостта, но все пак у него „другостта
се изпарява в желанието без другия”, което поставя въпроса за „есхатологията
на другостта”.27
2. Левинас създава предпоставките на една онтологична етика, основана върху категориите другост, отговорност, жертва и общение, което позволява на
философската (а може би и на богословската) мисъл да отхвърли по радикален
начин етиката на затворения Аз и на затвореното Цяло (тоталитет) и да постави като свой онтологичен център диалогичното отношение и жертвената
отговорност за другия.28 Значението на Левинас за Запада се състои в „подчертаването на другия в етиката. Етиката вече не е завръщане към аз-а, а към
другия, към библейския надсветовен ближен, който е Бог, и към човека, който
е образ на Бога”.29 В случая предизвикателството пред богословската мисъл е
доколко „безкрайното” отношение с другия може да бъде свободно от нагона на
нарцистичното себеутвърждаване и да създаде истинска общност, която утвърждава дара на другостта. И още нещо, дали в рамките на една онтологична
етика отговорността и жертвата за другия могат да бъдат разбрани докрай
24

Левинас прави тази констатация, за да отхвърли всяка обективация на Бога от страна на метафизическата
онтология или на онто-теологията и едновременно с това да подчертае приоритета на социалността. Вж. Перовић, Д. Цит. съч., с. 274.
25

Λουδοβίκος, Ν. Η κλειστή πνευματικότητα..., σ. 133.

26

Вж. Левинас, Е. Тоталитет и Бесконачно..., с. 275–278.

27

Zizioulas, J. Communion and Otherness, рp. 48–49.

28

Е. Левинас вижда в това единствената възможност за „протопраксис” преди опозицията знание–действие.
Вж. Llewelyn, J. Emmanuel Levinas. The Genealogy of Ethics. Routledge, London, New York, 1995, p. 65.

29

Λουδοβίκος, Ν. Ή άποφατική ηθική καί ή έκκλησιολογία του Ομοουσίου. Κεφάλαια γιά τήν έξατομίκευση στήν
Ορθόδοξη Εκκλησία// Λουδпβίκος, Ν. Ορθοδξία καί εκσυγχρονισμός. Αθήνα, 2006, σ. 128.
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без христологичния контекст30 на кенотичното кръстно откриване и приемане
на другия като „ближен” и „брат” в Христос? Затова мисля, че без да отричаме
огромния принос на мисълта на Левинас, ние можем да потърсим в богословието
на св. Йоан Златоуст един друг хоризонт към етиката на другия и това е „еклесиологичната” любов към ближния.

2. Свети Йоан Златоуст и еклесиологията на любовта към
ближния
В богословската мисъл на св. Йоан Златоуст тайната на общението с Д/другия се открива във всеобхватната реалност на любовта към Бога и ближния31
като алфа и омега на новия живот (καινήν ζωήν)32 в Христос, в Неговото евхаристийно еклесиологично Тяло. Общението е непостижимо събитие, което има
ясни христологично-антропологични предпоставки33 и еклесиологичен контекст,
предполагащ свободата и любовта като екзистенциални „ороси” (граници, предели) за всяко истинско междуличностно общение. Този опитен и еклесиологичен
подход към тайната на общението с Д/другия позволява на богословието да го
обоснове в контекста на онтологията на любовта – различна от онтологията
на интерсубективното отношение с другия у Левинас – но заедно с това да направи крачка напред и да покаже как тази любов функционира еклесиологично в
живота на евхаристийното църковно Тяло на Христос. Това може да ни помогне
да оценим огромния принос на Левинас и неговата етика на другия и в същото време да посочим новия хоризонт, който православното богословие открива
пред тайната на общението с другия в богочовешката еклесиологична реалност
на любовта и в случая св. Йоан Златоуст може да ни бъде верен пътеводител.
А) Свети Йоан Златоуст предлага един христологичен „ключ” към онтологията на любовта, която се проявява опитно като любов към Бога и любов към
ближния, но винаги в Христос, т.е. като една двуединна богочовешка реалност.
Христоцентричната онтология на любовта има едновременно сотириологичен и
есхатологичен характер: според св. отец любовта съставя нашето спасение34,
30

Доколкото Е. Левинас мисли християнството в контекста на западния легализъм, той разбира Месия единствено като удовлетворение на Божията справедливост и затова го отхвърля, което не му позволява да разбере
„трансцендентната” ценност на кръста и жертвата за другия.
31

Св. Йоан Златоуст подчертава, че любовта към ближния е неотделима от любовта към Бога, защото „заедно
с любовта към Бога идва и любовта към ближния” – св. Йоан Златоуст, Тълкувание на книга Битие, Беседа 55,
3 (PG 54, 483); срв. Тълкувание на Евангелието от Йоан, Беседа 77, 1 (PG 59, 415).
32
Св. Йоан Златоуст, Беседа за Евтропий 1 (PG 52, 397); Тълкувание на Посланието до Галатяни, Беседа 6, 3
(PG 61, 679); Тълкувание на Посланието до Римляни, Беседа 10, 4 (PG 60, 480): „Когато пък чуеш нов живот
(καινήν ζωήν), разбери голямото изменение и голямата промяна”.
33
У св. Йоан Златоуст откриваме предпоставките на една христологична антропология, защото тайната на новия човек се открива в Христос, Който обновява и претворява цялата човешка природа и я прави ново творение (καινήν ζωήν, т.е. Новия Човек), което се изпълва с живот – истина, която се открива в пълнота в тайнството
на Божествената Евхаристия. Срв. Jевтић, Ат. Еклисиологиja св. апостола Павла. Врњци-Требиње, 2006, с. 62.
34

„Нищо – пише св. Йоан Златоуст – не съставя нашето спасение така, както да обичаме него”, т.е. Христос
„Бога на любовта” (2 Кор. 13:11) – Тълкувание на Второ послание до Коринтяни, Беседа 30, 3 (PG 61, 609); срв.
Тълкувание на Евангелието до Матей, Беседа 60, 3 (PG 58, 587): „Който има мене (Христа) за предварителна
основа на любовта към ближния, Аз ще бъда с него”.
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но тя винаги се преживява като есхатологична реалност и небесен дар.35 Това
ни позволява да говорим за една своеобразна апофатическа онтология на любовта, която извира от най-съкровената тайна на троичния живот и открива една
„друга” онтология на събитието на общението и на етоса на другостта. Става
дума за една много по-дълбока и по-всеобхватна реалност от „безкрайността”
на интерсубективното отношение пред лицето на Другия – както го разбира
Левинас – и именно този „нов” богословско-онтологичен хоризонт е решаващ за
поставената тук тема.
За св. Йоан Златоуст любовта е всеобхватна – христологично-пневматологична
и еклесиологична – реалност и добродетел36, която обхваща цялото човешко съществуване в неговото лично диалогично отношение към Бога и ближния. Извор
на тази любов е евхаристийната кенотична и жертвена любов на Христос, в която Той едновременно е и „субект”, и „обект” на любовта: в Христос се открива
пълнотата на любовта на Отца – безначалното начало и извора на божествената любов, Който от вечност обича Своя Възлюбен Единороден Син и в Него и
заради Него обича всички синове Божии по благодат. В опита на Църквата евхаристийната кенотична любов на Христос се преживява винаги като благодатен
дар на Светия Дух37, защото Духът на любовта (срв. 2Тим. 1:7), „поставя (в нас)
любовта към Него (= Христос = Бога) и любовта към ближния”38, т.е. въвежда по
благодат начина на Божието съществуване в еклисиологичното Тяло на Христос
и във всички негови членове. Любовта е „духовна” (= светодуховна)39, защото е
любов на Духа, тя е най-дълбокото онтологично съдържание на живота в Христос и затова според св. Йоан Златоуст е: „предивна и сигурна любов, докато
другите само се наричат ‘любов’”.40
„Онтологията” на любовта се открива като божествена реалност и есхатологичен дар на общението в еклесиологичното Тяло на Христос, което се изгражда
от свръзката на Духа и взаимното проникване в общата евхаристийна любов
на Христос. Очевидно за св. Йоан Златоуст любовта към Бога и ближния (=
другия) е нещо много повече от „онтологията” на интерсубективното отношение, защото тя черпи своето онтологично съдържание от троичния божествен
живот – от любовта на Бог Отец, която ни се дарува като евхаристийна любов
на Христос и благодатен дар на Светия Дух. Несъмнено етиката на отговор35

„Да обичаме Бога – пише св. Йоан Златоуст, – както трябва да обичаме, за да придобием с наслада добродетелта... Който има тази божествена и чиста любов (˙έρωτα), ще разбере каква наслада ще бъде. Защото
именно това е Царството Небесно, това е насладата на благата, това е насладата, това е веселието, това е
радостта, това е блаженството; или по-добре, каквото и да кажа, нищо никога не мога достойно да представя,
а единствено опитът добре познава това благо (т.е. истинската любов)” – Беседа 23, 5 (PG 60, 622).
36

По-подробно вж. Јевтић, Ат. Еклисиологиja св. апостола Павла, с. 232–234.

37

За св. апостол Павел тази любов е любов на Духа и любов в Духа (срв. Рим. 15:30; Кол. 1:8).

38

Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Второ послание до Тимотей, Беседа 1, 2 (PG 62, 603).

39
В случая думата „духовна” има подчертано онтологично съдържание и смисъл и означава „светодуховна”,
благодатна реалност.
40
Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Посланието до Колосяни, Беседа 1, 2 (PG 62, 302). „Духовната любов –
пише св. отец – е по-възвишена и по-голяма от всички, като някаква царица, която се държи на своите (възлюбени) и има прекрасен вид; тя не се ражда от нищо земно, както онези другите, нито обичаи, нито добродетелност, нито природа, нито време, а слиза свише от небето... Защото нищо, наистина нищо не е така силно като
свръзката на Духа (ό τού Πνεύματοζ δεσμός)”. Пак там, Беседа 1, 3 (PG 62, 303).
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ността за другия може да ни помогне да открием дълбокия междуличностен и
диалогичен характер на любовта и да потърсим начина, по който тя интегрира
грижата, отговорността и жертвата за другия. Може да ни помогне да преоткрием онтологичния хоризонт на етоса или етиката на другия (= ближния), но
вече в перспективата на една „друга” (богословска!) онтология, която извира от
опита на общението с Христос и ближния в евхаристийното тяло на Църквата
като общност на любовта. Това означава, че православното богословие не трябва да се ограничава просто до „онтологията” на любовта, а да я осмисли преди
всичко като еклисиологична реалност и добродетел41, да ни въведе мистагогично
в „еклесиологията” на любовта – най-дълбоката истина за общението и другостта за кенотичното, жертвено и кръстно отдаване за другия като „ближен”
и „брат” в Христос и Неговото църковно Тяло.
Б) В богословското учение на св. Йоан Златоуст любовта не е абстрактен онтологичен принцип на етиката, а конкретна еклесиологична реалност и добродетел42, която изгражда евхаристийното църковно тяло на Христос като общност
на любовта в Светия Дух. В опита на Църквата евхаристийната любов на Христос се преживява като кинонийна и еклесиологична реалност, защото в църковното тяло на Христос всичко съществува от и във любов – опит, извиращ от
събитието на евхаристийното общение, което конституира самата „ипостас”
на Църквата.43 В опита на евхаристийното общение44 с Христос и с ближните
кенотична евхаристийна любов на Христос45 се открива като дар (който Светият Дух дарува непрестанно в живота на Неговото богочовешко църковно Тяло)
и „принцип” на еклесиологичния начин на съществуване на Тялото Христово, а
това означава, че любовта е еклесиологична и евхаристийна добродетел. Следователно етиката на другия (= ближния) е възможна само като отговор (= отговорност) на призива на евхаристийната любов на Христос за не-егоистичното,
жертвено любящо приемане на ближния (= другия) в споделянето на общението
и живота в Христос.46
В мисълта на св. Йоан Златоуст еклесиологичният характер на любовта може да
се разбере единствено в контекста на евхаристийната еклесиология47, според
41

Срв. Јевтић, Ат. Еклисиологиja св. апостола Павла, с. 233; вж. също св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Второ
послание до Солуняни, Беседа 2, 1-2 (PG 62, 474).

42

Той настоява съвършената любов (срв. 1Кор. 13:4-8, 13) „да се разпростре върху цялата Църква Божия” –
Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Второ послание до Солуняни, Беседа 2, 1-2 (PG 62, 474).

43

За св. Йоан Златоуст в събитието на Христос Църквата се открива по светотайнствен начин едновременно
и като еклесиологично, и като евхаристийно Тяло на Христос, защото „с Него (Христос) ние се храним, с това се
съединяваме и ние сме станали едно тяло и една плът Христова”. Срв. св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Евангелието според Матей, Беседа 82, 5 (PG 58, 744); вж. и Тълкувание на Посланието до Ефесяни, Беседа 3, 2 (PG
62, 27).
44

Срв. св. Йоан Златоуст, Беседа 2, 4-5 и Тълкувание на Второ послание до Коринтяни, Беседа 18, 3 (PG 61,
398–399 и 527–528).

45

Тази Христова любов е едновременно и евхаристийна, и кръстна и затова св. Йоан Златоуст нарича икономията на спасението „икономия на Кръста”. Беседа на света Пасха 1 (PG 52, 767).

46

В контекста на този евхаристиен етос другият се приема като дар, който предполага отговорното отношение
на посвещение и любов.

47

Според еп. Атанасий Йевтич в богословието на св. Йоан Златоуст откриваме една подчертано евхаристийна
еклесиология. Вж. Jевтић, Ат. Еклисиологиja св. апостола Павла, с. 143.

47

Християнство и философия

която събитието на Евхаристията конституира единството на Тялото Христово48 и е „пространството”, в което се осъществява еклесиологичният смисъл
на любовта към другия като съ-телесник (σύσσωμος) в Тялото Христово.49 Еклесиологичният начин на съществуване създава един евхаристиен етос, който
предполага отношенията на истински свободни личности и тяхното взаимно
проникване (= перихоресис) в любовта и общото благодарение. В евхаристийния
опит на Църквата любовта се преживява като уникална еклесиологична (= евхаристийна) реалност, като еклесиологична и църковна любов, която конституира
кинонийния (= общностен) начин на съществуване на Тялото Христово. Само в
този еклесиологично-евхаристиен контекст любовта е онтологично съдържание
на истинското междуличностно общение, което предполага както свободата и
дара на ипостасната (= личностната) другост, така и взаимното проникване
(= перихоресис) на отделните личности като членове на едно църковно тяло.
В тази еклесиологична перспектива можем да говорим за една опитна и диалогична етика на другия (= ближния), която има за основа общението и любовта
– етика, в която и отговорността, и жертвата за другия (= ближния) са мотивирани от несебичното кенотично и жертвено отдаване на ближния заради
общото съгласие и любов. По такъв начин категориите другост, отношение,
грижа, отговорност и жертва са неизменни елементи на евхаристийния църковен опит и етос (= етика), но са освободени от всяка форма на натурализъм,
индивидуализъм и нарцисиъм и най-важното – преобразени по евхаристиен начин
в еклесиологичната реалност на общението с Христос чрез благодатта на
Светия Дух. Любовта обаче може да бъде принцип на църковния начин на съществуване поради своя благодатен (= харизматичен) характер – истинските
междуличностни отношения се създават от благодатта на Светия Дух, която
ги освобождава от натурализма, индивидуализма и нарцисизма, защото „благодатта е по-силна от природата (φύσεως χάρις δυνατωτέρα)”.50 Еклесиологията на любовта предполага едновременно общението и дара на личностната
другост, предполага благодатната промяна на природата и преодоляването на
всяко „природно” разделение с другия51, а това ни въвежда в еклесиологичната
перспектива на актуалната за съвременната философия тема (която Левинас
поставя с особена острота) за общението и другостта.52
Еклесиологичната истина за Църквата като общност на любовта открива на
общението с Бога и ближните „нов” еклесиологичен хоризонт, защото единство48
Единството на Тялото Христово в любовта има дълбоко сотириологично съдържание и смисъл: „Не се отделяй от Църквата! – пише св. Йоан Златоуст. – Защото твоето спасение е Църквата”. Беседа за Евтропий 6 (PG
52, 402).
49

Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на посланието до Римляни, Беседа 10, 1-3 (PG 60, 476-477).

50

Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Първото послание до Коринтяни, Беседа 32, 1 (PG 61, 263); срв. Беседа
15, 3 на Второ Коринтяни (PG 61, 506): „Ако любовта трябва да е там, където е природата, далеч повече е там,
където е благодатта”.
51

Св. Йоан Златоуст често говори за социално-нравствените прояви на тези разделения и противопоставяне
между хората, но винаги вижда като корен на това противопоставяне и разделение последиците от греха и злото. По-късно св. Максим Изповедник ще артикулира тази тема в контекста на своята богословска онтология.

52
За философската и богословска актуалност на темата вж. по-подробно Zizioulas, J. Communion and Otherness.
Еклесиологичната перспектива за решаването на тази проблематика е анализирана особено задълбочено от
о. Николаос Лудовикос, вж. Λουδοβίκος, Ν. >Η Bποφατικ[ Tκκλησιολογία το‡ }μοουσίου. Αθήνα, 2002.

48

2008 / брой 4 (27) пролет

то и общението в Тялото Христово се основава в любовта.53 Общението в Христос е еклесиологично събитие, което извира от единството на Тялото Хрис
тово и когато говори за това единство на всички в Христос, Златоуст пише: „И
добре е казал (апостолът) всички ние, допълвайки тук и себе си. Защото нито
аз, апостолът нямам нищо повече от тебе по това, казва: защото и ти си тяло,
както и аз, и аз – както ти, и всички имаме една Глава, и сме едно и също събитие (= Кръщение) сме преминали, затова и сме същото тяло”54 и още: „Защото
сме станали една Църква, на един Глава служим, хармонично съединени членове,
всички сме станали едно Тяло”.55 Това означава, че онтологията на истинското
общение извира от еклесиологичното събитие на Тялото Христово, в което
Христос е Главата, а вярващите са причастници и сътелесници (σύσσωμοι)56
първо на Христос в Неговото църковно Тяло и едновременно с това – сътелесници помежду си като членове на това Тяло, обединени и взаимопроникнати от
любовта.
Еклисиологичното събитие на общението не унищожава личностната другост
(от което толкова се страхува Левинас) на отделните членове на едното тяло
на Църквата, защото всички отношения в това Тяло са проява на любовта.
Според св. Йоан Златоуст различието между членовете в тялото на Църквата
не пречи на взаимното общение и не води до разделения и противопоставяне,
а допринася за неговото изграждане в любовта (срв. 1Кор. гл. 10 – 14), защото
любовта пронизва всички членове, харизми и служения.57 Изграждането на истинска общност е възможно само в еклесиологичното Тяло на Христос, където
Светият Дух въвежда есхатологичния дар на общението: Той „прави многото
едно Тяло и прави техните души да бъдат съсъди на Светия Дух; защото Духът
на мира няма да почива над взаимно разделените, а на съединените по душа”.58
В този еклесиологичен контекст общението в любовта е едновременно и дар, и
подвиг; то предполага приемането на есхатологичния дар на Духа и непрестанното нравствено-аскетическо (= екзистенциално) усилие за неговото кенотично
несебично споделяне в любовта с Христос и останалите членове на Неговото
църковно Тяло. Тук св. Йоан Златоуст следва апостол Павел, който обяснява единството на църковните харизми „с помощта на любовта, но не в сантиментален
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Когато тълкува думите на апостол Павел: „Не знаете ли, че вие сте едно тяло....” (срв. 1Кор. 6:15; Еф. 5:30;
1Кор. 12 гл.), св. Йоан Златоуст пише: „Апостолът казва: всички (членове) са едно, но все пак не са просто едно,
а разгледани спрямо главното по това, че са тяло – всички се показват, че са едно. Когато пък (гледаш) поотделно, тогава съществува различие и различието е във всички еднакво. Защото нито един от тях сам по себе си
не може да създава тялото, а изисква събранието. Защото когато многото станат тяло, тогава тялото е едно... А
как е възможно да бъде едно (тяло)? Когато, изключвайки разликата, разгледаш (самото) тяло. Защото онова,
което е око, то е и крак, по това, че (всяко от тях) е член и създава тялото. Защото тук няма никакви различия”.
Тълкувание на Първо послание до Коринтяни, Беседа 30,1 (PG 61, 249–250).
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Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Първо послание до Коринтяни, Беседа 30, 1 (PG 61, 251).

55

Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Деяния апостолски, Беседа 24, 4 (PG 60, 190).

56
Относно значението на израза σύσσωμοι в богословието на св. апостол Павел и св. Йоан Златоуст вж. поподробно Jевтић, Ат. Еклисиологиja св. апостола Павла, с. 119–127.
57

Според Златоуст апостолът казва: „Било някой да заповядва или да началства, или да бъде под управлението
(на другия) или учи, или се учи – всичко да е с любов”. Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Първо послание до
Коринтяни, Беседа 44, 1 (PG 61, 375).

58

Св. Йоан Златоуст, За съвършената любов 2 (PG 56, 281).
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или морален смисъл, а в смисъл на отношение”59, т.е. в онтологичните рамки
на евхаристийния диалог с Христос и другите, в който личността съществува
във и заради другия. Събитието на общението предполага постоянния диалог на
любовта, в който Светият Дух въвежда отделните личности, а техният подвиг
превръща това междуличностно общение в екзистенциално постижение на взаимно проникване и отдаване в евхаристийната любов на Христос, където никой
не може да каже на другия „не ми трябваш” (1Кор. 12:21).60 Свободното приемане
и споделяне на дара на общението създава по непостижим начин междуличностните отношения в общността, където различието на многобройните лични
харизми не е причина за разделение и противопоставяне, а залог за „единството
на Духа чрез връзките на мира” (Еф. 4:3), за диалогичното споделяне на Христовата любов с другия. Еклесиологията открива както христологичното, така
и пневматологичното измерение на общението – общението е възможно като
единство на различните харизми (= благодатни дарове), които Светият Дух
дарува на вярващите като членове на Тялото Христово и единството на това
еклесиологично Тяло зависи от единството на тези харизми.61 По такъв начин
еклесиологията остава единственият „ключ” за решаването на въпроса за общението и другостта – тайна, в която според св. Йоан Златоуст „се извършва
нещо чудесно: в многото са едно и в едното са многото62, но тайна, която е
възможна, защото Бог „изгражда съгласие и любов”.63 Следователно еклесиологията открива етоса на общението и любовта, който ни въвежда мистагогично
в тайната на личността в контекста на една опитна и диалогична етика, която проявява есхатологичната реалност на любовта в конкретния исторически
живот на личността и общността.
От всичко казано става ясно, че еклесиологията на любовта може да формира един автентичен етос или етика на другостта (на другия, на ближния), да
даде отговор на основния екзистенциален въпрос за общението и другостта и
да предложи истинска онтология на междуличностното общение, която извира
от евхаристийното общение с Христос и ближните (= другите) като еклесиологичен начин на съществуване. В тази еклесиологична перспектива грижата,
отговорността и жертвата за другия – най-дълбоките прояви на междуличностното отношение и общение – получават своето онтологично измерение и се
преобразяват благодатно в „начини” и „пътища” за евхаристийното общение в
любовта към ближния. Еклесиологичната евхаристийна любов към другия остава
59

Василиевић, М. Светост и другост: од светости као етичког појма до светости као ипостасног појма// Богословље, кн. 1-2, Београд, 2005, с. 166. Вж. св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Първо послание до Коринтяни,
Беседа 32, 2 (PG 61, 267).

60

Св. Йоан Златоуст потвърждава тази истина „на дело”, т.е. по опитен начин чрез своята пастирска грижа за
своите ближни, защото по думите на проф. К. Янакиев: „Той бързал при тях, за да им говори, за да ги поучава,
просто за да излива пред тях сърцето си. Защото той бил вече той-с-тях и никак не можел да бъде себе си само
със себе си или с другиго. Или поточно: за себе си той бил жив-с-тях, а единствено с тях бил при себе си”. Янакиев, К. Животът и словото на св. Йоан Златоуст// Св. Йоан Златоуст, Девет слова за покаянието. С., 1994, с. 15.
61

Λουδοβίκος, Ν. >Η Bποφατικ[ Tκκλησιολογία το‡ }μοουσίου, σ. 178 и сл.

62

Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Деяния апостолски, Беседа 40, 4 (PG 60, 286); срв. Тълкувание на Първо
послание до Коринтяни, Беседа 32, 1 (PG 61, 263–264): „Показвайки на всички нас, че сме по образа на тялото, сме станали едно и че това едно е съставено от многото, и че в многото, и че многото са съдържани от него
и са възможни да бъдат много”.

63

Св. Йоан Златоуст, Тълкувание на Първо послание до Коринтяни, Беседа 32, 2 (PG 61, 267).
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противоотровата срещу индивидуализма и нарцисизма, които заплашват да превърнат необходимостта от другия в утвърждаване на собствения Аз, а въвежда
мистагогично в тайната на приемането на другия в диалогичното отношение и
общение с ближния в Христос чрез благодатта на Светия Дух. В богословието
на св. Йоан Златоуст ние не просто откриваме една „реплика” към етиката
на отговорността на Емануел Левинас; неговата еклесиология на любовта към
ближния остава най-автентичният и опитно потвърден начин за откриването
на другия и неговото приемане в общението на любовта.
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Вениамин Пеев

„Метафора” ли е
Боговъплъщението?
В средата на 70-те години на миналия век във Великобритания бе публикуван сборник с философско-теологични статии под общ надслов Митът за въплътилия се Бог.1 Негов редактор бе Джон Хик (род. 1922 г.), професор по теология в Бирмингам, а по-късно и професор по философия на религията
в Калифорния. Проф. Хик е един от най-ревностните защитници на плурализма и
релативизма в съвременното религиознание. Така глашатаите на радикалните
тенденции в съвременната християнска теология на Запад се сдобиха с манифест, в който бе подчертано намерението да се измести фокусът на традиционното християнство. Няколко години по-рано2 проф. Хик бе отправил призив към
западните теолози за „коперниково” преместване на християнската теологична
ос от „христоцентризъм” към „теоцентризъм”. Джон Хик открито демонстрира през последните десетилетия своята релативистка теза, че в епохата на
модернизма е несъстоятелно да се говори за уникалност на Христовото въплъщение и възкресение като единствено решение на сотериологията изобщо. Тази
1

J. Hick (ed.), The Myth of God Incarnate (London: SCM Press, and Philadelphia: Westminster Press, 1977).

2

J. Hick, God and the Universe of Faiths (London: Macmillan, and New York: St Martin’s Press, 1973).
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теза проф. Хик разработи по-обширно в по-късното си съчинение Метафората
на въплътилия се Бог,3 което е признато за „класика” в радикалните кръгове на
англиканската и протестантска теология на Запад.
Настоящата статия има за цел да анализира тезата на проф. Хик за Христовото въплъщение от гледна точка на съвременната православна христология. Ще
бъдат представени възражения, които се основават на някои от най-видните
православни теолози на ХХ в. Техният избор е обусловен от съображението, че
те също живеят в епохата на засилващ се рационализъм в сферата на теологията, но не считат за неотложно да премахнат „христоцентричността” от
християнската теология. За един по-обективен анализ на тезата на Хик обаче
е необходимо да представим и някои от най-силните възражения на англикански
теолози, които могат да послужат за отправна точка на една критика в нашия
източноправославен теологичен контекст.

„Метафората” на Боговъплъщението според Джон Хик
Тезата на проф. Хик за „метафората” на Боговъплъщението е представена на
две нива: литературоведско и философско-теологично. Според Хик Боговъплъщението в християнството е „метафора” в най-общия смисъл на термина като
„тропа” или „фигура на речта”.4 В теологично-философски смисъл пък Боговъп
лъщението на Христос се разгръща от „метафора” в „мит”, което според Хик
е логичен резултат от парадигматичното развитие на всяка религиозна метафора.5
Според Джон Хик Боговъплъщението, разбирано като „метафора”, следва логическото развитие на метафората изобщо. Даден образ или представа за нещо
тръгва от конкретното, буквалното, сетивното. Джон Хик приема, че евангелският Иисус Христос е историческа личност – такава, каквато е описана в
синоптическите евангелия. За да примири обаче теологичната формула в Четвъртото евангелие: „И Словото стана плът” (Иоан 1:14) с видимо приземения
синоптически образ на Христос, проф. Хик следва не екзегетико-философската
посока на традиционната теология, а предпоставеното разбиране за формирането на метафората като литературна категория. Както метафората се корени в буквалната употреба на предмет, действие или явление, така възгледът
за Иисус Христос се е възприемал постепенно от християните като „въплътил
се” Бог.6 За Сина на св. Дева Мария Хик пише, че „той бил буквално (не метафорично) Бог и буквално (не метафорично) човек”. А как се е стигнало до христологическите вероопределения, възприети на Никейския (325) и Халкидонския (451)
вселенски събори? Хик бърза да отговори на въпроса, поставен така от читателя, с либералната теория за социално-религиозния произход на теологичните
категории. Позовавайки се на определението на Дейвид Купър, че метафората е
3

Idem, The Metaphor of God Incarnate (London: SCM Press, 1993).

4

The Metaphor of God Incarnate, p. 99; срв. J. M. Soskice, Metaphor and Religious Language (Oxford: Clarendon
Press, 1985), p. 54.
5

The Metaphor of God Incarnate, p. 105.

6

Ibid., p. 101.
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„сигнал”, който говорителят дава на слушателите си, за да им покаже, че те са
част от общност, отличаваща се с „връзката на съпринадлежност”,7 Джон Хик
отбелязва като главна роля на метафората нейното утвърждаване на дадена
социална група. В случая с „метафората” на Боговъплъщението тя съдейства за
утвърждаване веровите отношения в братството на ранните християни. Те са
се обединили около идеята, че човекът Иисус е същевременно и Бог, и тази идея
е послужила като мощно средство за преодоляване на много етнически и културни различия, превръщайки ги в онази социално-религиозна общност, известна
като „Христовата Църква”.
Джон Хик е категоричен, че християнската доктрина за Боговъплъщението може
да се разбира в „буквален” смисъл.8 Тази буквална интерпретация според него
може да бъде проследена в три възможни посоки:
Поради готовността на Иисус да върши Божията воля, може да се счита, че Бог
е действал чрез Него на земята;
Поради това, че Иисус е вършел Божията воля, то в Него е бил „въплътен” идеалът на човешкия живот като постоянен отклик на Божиите повеления;
Поради самопожертвувателността на Иисус той „въплъщавал” в себе си агапе,
т.е. крайното отражение на безкрайната божествена любов.9
Ето защо според проф. Хик „метафората” на Боговъплъщението следва да се
интерпретира като онази готовност и откритост на човешката душа за подчинение и вършене на Божията воля, която може да бъде установена във висша
степен в живота на Иисус Христос.
Разгръщането на „метафората” на Боговъплъщението в „мит” е според Джон
Хик едно парадигматично явление. „Митът” е „разширена” или „усложнена метафора”, имаща различни измерения. Те могат да бъдат не само метафизични, но
и реални, свеждащи се до етнически, културни или политически параметри. Ето
защо проф. Хик счита за особено удачно да илюстрира тезата си, че в „мита”
за Боговъплъщението няма метафизично начало, с примери, взети от средновековната или по-новата история на християнството.10 Както политически фигури
като Жана д’Арк, Джордж Уошингтън или Уинстън Чърчил са „въплътили духа” на
своите епохи, така Иисус е „въплътил” в една уникална степен „съзнанието за
Бога и отклика на Божието присъствие” в живота на човечеството.11
Така Джон Хик стига до следната формулировка на тезата си за „мита” на Боговъплъщението:
„Митът за въплътилия се Бог е разказът за предсъществуващия
7

D. Cooper, Metaphor (Oxford: Blackwell, 1986), pp. 140, 158; The Metaphor of God Incarnate, p. 100 f.

8

The Metaphor of God Incarnate, p. 102.
Ibid., p. 105.

9

10

Ibid., p. 104 f.

11

Ibid., 106.
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божествен Син, слязъл в човешкия живот, умрял, за да изкупи
греховете на света, разкривайки чрез това божествената си
природа, и върнал се във вечния живот на Троицата”.12
При тази постановка на христологическия възглед е видно, че Хик застава върху
основата на антропологизма, където няма място за метафизични категории.

„Несъвместимост” на категориите „Божественост”
и „човечност” в традиционния възглед за
Боговъплъщението според Джон Хик
Според проф. Хик традиционният христологически възглед за Боговъплъщението
е неприемлив в епохата на модернизма още поради „несъвместимостта” на категориите „Божествен ум” и „човешко тяло”.13 Тезата за „несъвместимостта”
е изложена по-обстойно в Митът за въплътилия се Бог.14 Именно тук Джон Хик
открито демонстрира своята зависимост от философските модели на европейския рационализъм, опитвайки се да изгради своя „теоцентризъм” върху тях.
Във философски аспект той обосновава своята теза за „несъвместимостта”
на „Божественото” и „човешкото” в Боговъплъщението, позовавайки се на Спиноза. Както е известно, във философската система на холандския рационалист
няма място за примиряване на метафизически противоположности. Неговата
теология е алтернативна: deus sive natura. Ако може да се говори за иманентност на Бога, то „всичко, което съществува, съществува в Бога”, а не „извън”
Него или „с” Него.15 В своята теорема 14 Спиноза категорично отхвърля всяка
теоретична възможност „да съществува” или дори „да бъде мислена” друга субстанция „освен Бога”.16 Ако трябва да се говори за „телесна субстанция”, то
тя е напълно идентична и неделима”.17 Изразено с математическия език на Спиноза, във всеобхващащата „окръжност” на Бога могат да се вместят всички
„правоъгълници” на „отделните неща”, които са безкрайно много, но нито един
от тях не може да бъде тъждествен с окръжността. Всеки един „правоъгълник”
на нещо съществува „само доколкото се съдържа” в „окръжността” на Бога.18
Именно тук проф. Хик установява за себе си онази отправна точка на радикалната христология, която ще категоризира Боговъплъщението като логически „несъвместима” категория. Хик възприема математическата „несъвместимост”
между окръжността и квадрата и заявява, че да се поддържа възгледът, че в
личността на Иисус Христос се съвмещават две природи – Божествена и човешка, е все едно да се твърди, че „окръжността” е идентична с „квадрата”. С
други думи, от гледна точка на човешката логика Боговъплъщението е „квадрат12

Ibid., p. 105.

13

Ibid., p. 103.

14

The Myth of God Incarnate, pp. 167–185.

15

Спиноза, Етика (ч. І, теорема 15) (С., НИ, 1981), с. 73.
Пак там, с. 72, 74.

16

17

Пак там., с. 76; срв. теореми 8, 5 и 12.

18

Пак там, с. 111–112 (ч. ІІ, теорема 8).
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на окръжност” или „кръгъл квадрат”.19
Защо според Джон Хик „Бог” и „човек” са несъвместими” в една и съща човешка
личност? Както посочва в Метафората на въплътилия се Бог,20 Бог притежава
редица атрибути, които не са присъщи на човека: Бог е безкраен, вечен, творец
на вселената, могъщ, всезнаещ, вездесъщ. Съпоставен с Бога, човек се оказва
с напълно противоположни качества спрямо Него: човек има крайно естество,
начало във времето, той е творение на Бога и показва в живота си редица ограничения в сила, знание, положение в пространството и пр. Ето защо според Хик
Боговъплъщението предизвиква един неразрешим проблем на „несъвместимите
атрибути”. Единственото логично решение на този проблем според него е пълният отказ от „христоцентризма” и замяната му с „теоцентризъм”. В подкрепа
на радикалното си предложение Хик търси примери в сферата на други религии,
каквато е индуизмът, където е налице „съвместимост” на противоположностите. Там Божественото е лично и безлично, иманентно и трансцендентно, имащо
начало и край и притежаващо атрибута вечност.
На друго място Хик отново афишира релативистичния си възглед за Бога.21
Той отрича актуалността на древното разбиране за категориите „ипостас” и
„persona”, което стои в основата на тринитарната доктрина в християнската
Църква на Изток и Запад.22 Според него Трите Ипостаси на Бога не са Участници
в хармоничното Единство на Троицата, Които притежават уникални личностни
характеристики, а „три роли” на Един и Същ Бог, както подсказва древният смисъл на persona („маска на актьор”). Така Хик стига до радикалния извод, че Трите
„Лица” на Триединния Бог в християнството са метафори за „трите начина”,
по които Единият Бог действа в историята на човечеството, а именно като
творец, изкупител и иманентен дух.23

Влияния на Шлайермахер и Тилих върху радикалната
христология на Джон Хик
Теорията за уникалната готовност на Иисус Христос за изпълняване Божията
воля, в което според проф. Хик се състои присъствието и действието на Бога
в Неговата „човешка природа”, очевидно се корени в христологиите на Фридрих
Шлайермахер и Паул Тилих. Тези двама протестантски теолози, отдалечени един
от друг във времето, носят в една или друга степен отгласите на западноевропейския рационализъм.
Шлайермахер излага христологическия си възглед с подчертан акцент върху „човешкостта” на Иисус Христос. В неговата концепция за християнството се
прокрадва и онзи релативизъм, който ще бъде характерен за философията на ре19

The Myth of God Incarnate, pp. 167 ff.

20

The Myth of God Incarnate, p. 102.

21

J. Hick, „A Pluralist View” in D. L. Okholm & T. R. Phillips (eds.), Four Views on Salvation in a Pluralistic World
(Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publ., 1996), pp. 29–59.

22

Срв. The Metaphor of God Incarnate, p. 102.

23

„A Pluralistic View”, p. 58.
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лигията, изповядван от Хик. За Шлайермахер „християнството е монотеистична
религия, принадлежаща към телеологичния тип религии, но по своето същество
то се различава от други подобни вери поради факта, че във всичко се свързва
с изкуплението, осъществено от Иисус от Назарет”.24 Според Шлайермахер
личността на Христос като „Изкупител” трябва да бъде разглеждана в съответствие с Неговата дейност в полза на човечеството, а не като догматическа фигура с метафизически аспект. Ето защо можем да посочим два ключови
термина, които обуславят христологията на германския философ: Urbildichkeit
и Vorbildichkeit. В първия термин се съдържа идеята за качеството човек да
бъде „идеален”. Отнесен към Иисус от Назарет, Urbildlichkeit означава според
Шлайермахер, че Той е уникален образец на личност, която притежава „Бого-съзнание” и „благочестие”. Тази уникалност трябва да бъде разбирана преди всичко
в религиозен смисъл. Съвършеното Бого-съзнание на Христос не е рационална
или морална идея, а се изразява в поведението и дейността Му в религиозната
сфера. Ето защо Христовото Бого-съзнание има широки социални измерения.
Тук идва ред на втория термин – Vorbildlichkeit. Чрез него Шлайермахер иска да
подчертае уникалната способност на Христос да предизвика у другите стремеж към реализиране Неговия идеал на „Бого-съзнание” и „благочестие” и в своя
живот. Следователно Христос не е само идеалната личност, която единствена
се е „доближила” до духовната същност на Бога посредством адекватно знание
за Него, но и своеобразен фокус, през който хората ще могат „да видят” Бога и
ще Го „постигнат” сами за себе си. Според Шлайермахер този христологически
възглед представлява „емпирична” интерпретация на Христовата личност и
дело. Той счита, че не е достатъчно Христос да бъде свързван с изкуплението
на човечеството, а да се посочи по какъв начин Той осъществява едно „нарастващо усъвършенстване” на всяка една личност поотделно.25
За Паул Тилих Христос е „носителят на окончателното Богооткровение”.26 Според него дейността на Иисус от Назарет в крайна сметка също придобива „емпиричен” смисъл, защото нейната ценност се измерва с това доколко хората Го
възприемат като Христос. Тилих не се интересува от метафизическия проблем
на Боговъплъщението; за него Иисус Христос е „човек”, в Когото се изявява
активно „Новото Същество”27, което е различно от другите хора поради уникалното му възприемане на вярата в Бога. Ето защо обозначенията, които даваме
на Иисус – „Месия” или „Христос”, са само религиозни символи, които нямат
онтологично съдържание. Христос е човек, Който представя на другите „ново
състояние на нещата”, „Ново Същество”. С други думи, сотериологията в християнството би следвало да се възприема като „замяна” на старото естество
с ново или вдъхване на активна вяра в християнския Бог.
Видно е, че теорията на Хик за Боговъплъщението като „метафора” се корени
в христологиите на Шлайермахер и Тилих. Трябва да посочим обаче, че макар
24

Fr. Schleiermacher, The Christian Faith (Edinburgh: T. & T. Clark, 1928, 2nd ed.), p. 52.

25

Ibid., p. 430.

26

P. Tillich, Systematic Theology (Chicago: University of Chicago Press, 1978), I, p. 148.

27

Systematic Theology, II, p. 114.
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и представени като христологии, съсредоточени върху човешката страна на
Христос, т.е. развити „от долу на горе”, те не са непосредствено продължение
на рационалистическите възгледи за Богочовека, които могат да бъдат отнесени към Кант или радикалните германски идеалисти през ХIХ в. И при Шлайермахер, и при Тилих е налице характерен опит да се реагира срещу рационалната
критика, отправена към християнството, като се потърсят опорни точки в емпиризма и екзистенциализма. В това отношение „теоцентризмът” на Джон Хик
не може да бъде определен като рационалистична тенденция за интерпретиране
личността и делото на Иисус Христос.

Възражения срещу тезата на Джон Хик, че
Боговъплъщението е „метафора” и „мит”
Тезата на Джон Хик предизвиква поне два вида сериозни възражения, които ще
бъдат изложени по-долу. Тъй като Хик си служи с литературоведската категория „метафора”, се налага да проследим доколко е оправдана тази употреба от
гледна точка на християнската екзегетика и теология. На второ място, налага
се да проверим твърдението на Хик за „несъвместимост” в категорията Боговъплъщение от гледна точка на формалната логика. Това се налага, защото
проф. Хик демонстрира своята принадлежност към християнството и уверява
читателите си неведнъж, че намерението му е само да „коригира” допуснати
„грешки” в традиционната христология.
Категорията „метафора” в теоцентричната система на проф. Хик е оспорима
преди всичко от гледна точка на християнската екзегетика и теология. Макар
да се позовава на определението на Джанет Соскис за „метафората” като
„тропа” или „фигура на речта”, при която „говорим за едно нещо по начин, който предполага друго”28, Хик не е достатъчно коректен спрямо концепцията на
Соскис за лингвистичните категории, които се използват в религиозния език.
Соскис настоява, че трябва да се прави разлика между „метафора” и „модел”,
защото „метафората” е лингвистична категория, а „моделът” е образ, който се
разглежда във взаимовръзка с други предмети, лица или състояния.29 Видно е, че
„моделът” има подчертано философски смисъл. Eто защо „моделът”, който невинаги изпълнява ролята на чисто лингвистична категория, има по-широко приложение от „метафората” в сферата на религията и теологията. Така например,
когато кажем, че Бог е „Отец” и това спомага за нашето по-добро разбиране
на Бога като Творец и Промислител на света, „бащинството” не е „метафора”,
както би твърдял Хик, а „модел”. Същото уточнение важи и за теологични определения на Бога като „съдия” или на Христос като „лекар”.30 „Моделът”, както
настоява Соскис, създава взаимоотношения в хоризонтална и вертикална посока.
Християните се обединяват около теологичните модели на своята религиозна
традиция не защото те описват тяхното етно-културно или мисловно ниво, а
защото вярват, че по някакъв начин тези модели „описват състояния и взаимо28

J. M. Soskice, Metaphor and Religious Language, p. 54;  вж. The Metaphor of God Incarnate, p. 99.

29

J. M. Soskice, p. 55.

30

Ibid., p. 112.
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отношения от трансцендентен вид”.31 Това наблюдение е изключително важно
за нашата дискусия с Джон Хик. Видно е, че отхвърляйки „христоцентризма” на
традиционното християнство, Хик се опитва да сведе теологичния „модел” на
Боговъплъщението до обикновена лингвистична „метафора”. Този ход обаче е в
разрез с теорията на Джанет Соскис за религиозния език, според която „метафората” не може да послужи за изразяване на теологични „модели”, каквито
са „бащинството” на Бога или „синовството” на Христос. Соскис подчертава,
че за „метафора” може да се говори в случаите, когато трансцендентният Бог
проявява към хората отношение на обич или грижа „като Баща”, но не и когато
Той се определя като Отец по Своята трансцендентна същност.32
Проф. Хик допуска една сериозна методологическа грешка в цялостния си подход
към използването на метафори в човешкия език. За да покаже, че преходът между буквалното значение на даден предмет или действие към неговия метафоричен смисъл е идентичен във всички случаи, той съпоставя изрази като „тече ми
носът” и „Божият Агнец” и „Отец ражда Сина”.33 В случая е неудачно да се съпоставят „фигури на речта” от ежедневието и философско-теологичната сфера. Паул Тилих посочва убедително, че между метафоричното значение на всеки
израз или символичен знак в човешкото ежедневие и религиозния символ има съществено различие. Религиозният символ притежава собствено метафизическо
съдържание, което не се дължи на видоизменени битови представи за нещата.34
Такова е положението според нас и с категорията Боговъплъщение, която има
собствено философско и теологично, а не „лингвистично” съдържание.
Неубедително звучи и несъгласието на проф. Хик с апофатическата христология във
вероизповедните формули на Първия и Четвъртия вселенски събори.35 Апофатиката
не е само „древен стил”, който е изгубил давността си в епохата на модернизма,
както твърди Хик. Големият руски религиозен философ Владимир Лоски (1903–1958)
се докосва в своето определение до самата същност на християнската апофатика:
„Апофатизмът се състои в отричане на всичко онова, което Бог не е: отначало
се отстранява всичко тварно, дори космическата слава на звездното небе, дори
умопостижимата светлина на ангелските небеса. После се изключват най-възвишените атрибути: благост, любов, мъдрост. Накрая се изключва дори самото
битие. Бог не е нищо от това; в Самата Си природа Той е непознаваем. Той е
„не-е”. Но (и в това се състои целият парадокс на християнството) Той е Онзи
Бог, на Когото аз казвам „Ти”, Който ме призовава, Който се Себеоткрива, Личният, Живият (Бог)”.36
Както е видно, апофатиката представлява диалектиката на християнската теология. Тя е процес философски и верово-изповеден. Апофатическото богословие
31

Loc. cit.
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Ibid., p. 55.
The Metaphor of God Incarnate, p. 100.
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P. Tillich, Dynamics of Faith (NY: Harper-Collins Publ., 2001), pp. 50–55.

35

The Metaphor of God Incarnate, p. 101.
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Вл. Лосский, Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие (М., 1991), с.
205.
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се корени в смиреното признание на човешкия разум, че не може да мисли и
говори категорично за трансцендентния Бог, защото човекът е представител
на иманентния свят на Божието творение и подлежи на ограничения. Проф.
Джон Хик обаче демонстрира самочувствието на личност, знаеща всичко за
Бога, което предполага поне две възможности: (1) че той притежава божествен
разум, който му подсигурява достъп до трансцендентния Бог; (2) че като обикновен човек не може да говори за Бога принципно по друг начин освен непълно,
неточно и недостатъчно. Макар че си служи с катафатичния стил на говорене
за Бога като: вечен, творец, всемогъщ, всезнаещ и вездесъщ, Хик сам отхвърля
първата възможност със собственото си признание, че човек (включително и
самият той) е краен, Божие творение и ограничен в сила, знание и положение
в пространството.37 Втората възможност е логическо следствие на отхвърлянето на първата, следователно Хик не би могъл да определи как трябва да се
разбира „Божествената природа” в Христос и до каква степен е налична в Него.
Остава да се приеме формулировката на IV вселенски събор за Иисус Христос:
„Като следваме светите отци, всички съгласно поучаваме да бъде изповядван
един и същият Син, Господ наш Иисус Христос, съвършен по божество и съвършен по човечество, истинен Бог и истинен човек, с разумна душа и тяло – единосъщен на Отца по божество и единосъщен на нас по човечество – във всичко
подобен на нас, освен в греха – роден преди вековете от Отца по божество, а в
последните дни – заради нас и нашето спасение – (роден) от Мария Дева Богородица по човечество – един и същият Христос, Син, Господ, Единороден, в две
природи неслитно, неизменно, неразделно и неразлъчно познаван”.38
Апофатичният начин на изразяване на традиционния христологически възглед
се докосва до самата същност на християнската вяра – нейната мистичност.
Прот. Сергий Булгаков (1871–1944) пише, че по своето същество апофатическото богословие представлява „мистическо озарение” за богословстващия. Когато изповядва рационалното „не” за Бога, религиозният философ всъщност извиква своето мистическо „да” за Него.39 Апофатизмът – по думите на Вл. Лоски
– води към мистично познание за Св. Троица,40 което не се поддава на рационално
формулиране. Това убеждение на Лоски е в унисон с цитираната по-горе христологическа формулировка на Халкидонския събор. Църковните отци подчертават
реалната възможност за познаване на „неслитния, неизменния, неразделния и
неразлъчен” Богочовек „Господ наш Иисус Христос”. Така че апофатиката предполага и специфична методология в сферата на християнската гносеология. Тази
методология не допуска „разсичането” или „разделянето” на Богочовека „на две
лица”, т.е. „Божествена природа” и „човешка природа”, какъвто е подходът на
Джон Хик към теологичната категория Боговъплъщение.
Тази категорична концепция за мистическото съдържание на апофатиката не е
присъща само на представителите на източноправославната мисъл. На Запад
37

The Metaphor of God Incarnate, p. 102.
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Вж. Т. Коев, Догматическите формулировки на първите четири вселенски събори (С., СИ, 1968), с. 150.
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С. Н. Булгаков, Свет невечерний (М., Изд. „Республика”, 1994), с. 94.
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Вл. Лосский, с. 51.
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има и днес сериозни богослови, които подчертават убеждението, че когато се
мисли и говори за Божествената Троица, е необходимо да се признае, че това
става мистично, а не рационално. Ето защо в западната критика на теорията
на Джон Хик се обръща все по-голямо внимание на гносеологията на такива мистици като Уилям от Окам (1280/90-1349).
Уилям от Окам е един от най-влиятелните средновековни мислители в сферата
на християнската гносеология. Той показва, че е невъзможно да се анализира
и дори доказва (както и да се отхвърли!) по мисловен път Божията същност.
Божиите имена, които теолозите изреждат и интерпретират като показателни за Божията същност, са подходящи обозначения за Абсолюта, но те не са
равнозначни на Самия Бог. Ето защо Уилям от Окам признава: „аз не знам как
да обясня” Бога, Неговата същност и действия (Sentences, I, 38.1).41 Ето защо
в теологичните проблеми е необходима намесата на Божията „абсолютна мощ”
(potentia absoluta), която хвърля духовна светлина върху неразгадаемите за разума тайни.
Спираме се на Уилям от Окам тук, защото – колкото и парадоксално да изглежда това – той е един от предвестниците на западноевропейската христология, разглеждаща проблема за логическата „несъвместимост” между „Божията
природа” и „човешката природа” в Боговъплъщението. За съжаление проф. Хик
не споменава никъде в Метафората на въплътилия се Бог обстоятелството, че
Уилям от Окам е един от първите английски мислители, който търси отговор
на този проблем. Остава неясна причината за това мълчание на Хик, но той
е принуден да излезе от него. В края на 70-те и началото на 80-те години се
появяват сериозни изследвания във Великобритания, които подчертават актуалността на доводите, представени от средновековния мистик. Уилям развива
тезата, че задоволителни отговори на метафизични въпроси в сферата на християнската теология могат да бъдат получени интуитивно чрез Божията мощ, а
не по пътя на човешката логика, на което се обръща сериозно внимание.42 Едва
тогава проф. Хик публикува своя отговор на задочното предизвикателство на
Уилям от Окам, но този отговор не се отличава с оригинални идеи и преповтаря
вече казаното от него в предишни публикации.43
Тезата на Уилям от Окам, че Боговъплъщението е логически „несъвместимо”,
но реално осъществимо, е възприета днес от много съвременни представители
на християнски философски и теологични кръгове на Запад. Един от най-последователните продължители на тази консервативна философска тенденция
е англиканският теолог Алистър Макграт (род. 1953 г.).44 В своята критика
срещу теорията на Джон Хик Макграт убедително показва, че е невъзможно
41

G. Leff, Medieval Thought (St Augustine to Ockham) (Penguin Books, 1958), p. 287.
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Вж. особ. R. T. Herbert, Paradox and Identity in Theology (Ithaca/London: Cornell Univ. Press, 1979); T. V. Morris,
The Logic of God Incarnate (Ithaca/London: Cornell Univ. Press, 1986)
43

J. Hick, The Logic of God Incarnate in Religious Studies 25 (1989), pp. 409–423.
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A. E. McGrath, Homo assumptus? A Study in the Christology of the Via Moderna, with Particular Reference to
Wm of Ockham” in Ephemerides Theologicae Lovanienses 60 (1984), pp. 283–297; idem, Understanding the Trinity
(Eastbourne: Kingsway Publ., 1990), pp. 94–109.
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философско-теологичната концепция за Боговъплъщението да бъде оборена със
средствата на формалната логика. Именно тук според него се корени основната методологическа грешка на радикалната теология на проф. Хик и кръга около
него.
Макграт започва своята антитеза от момента, в който Хик интерпретира логическия модел за „окръжността” и „правоъгълниците” в теологичната система
на Спиноза. Както видяхме, Хик твърди в Митът за въплътилия се Бог, че „Бог”
и „човек” са „несъвместими” категории като съчетание в една обща личност,
също както са „несъвместими” „окръжността” и „квадратът”. Според Джон Хик
„Боговъплъщението” на Христос е логическа безсмислица, каквато е „кръгъл квадрат” или „квадратен кръг”. Алистър Макграт тръгва именно от този извод на
Хик, напомняйки обаче, че „окръжността” и „квадратът” принадлежат към общия
„свят на формите”. Очевидността, че те притежават различни геометрични
форми, не позволява да се твърди, че те могат да бъдат тъждествени в реалното физическо пространство, което е познато на нас. Притежавайки различна
форма, те остават логически несъвместими. Следователно от гледна точка на
формалната логика е оправдано да се заключи, че „окръжността” и „квадратът”
са реално „несъвместими”.45 Могат да бъдат предложени и други примери от
реалния човешки живот. В цветовата гама „червеното” и „синьото” са „несъвместими”, защото се възприемат от човешкото око като различни цветове.46
Следователно от гледна точка на формалната логика две различни форми или
два различни цвята могат да бъдат признати за „несъвместими”, защото принадлежат към една и съща област, което позволява тяхното логическо съпоставяне и разграничаване. Ако обаче вземем по едно понятие от двете двойки
и ги съчетаем, бихме получили мисловните образи на „червена окръжност” или
„син квадрат”. Несъмнено в нито едно от новообразуваните словосъчетания
не може да се види логическо противоречие и не може да се говори за реална
„несъвместимост”. Това е така не само защото подобни модели са възможни
в реалната физическа сфера, а защото те принадлежат към различни области
(форми и цветове) и за тях не съществува обща основа за логическо противопоставяне или противоречие. Ако прехвърлим своите разсъждения към дискусията за Боговъплъщението на Христос, можем да следваме същата методология.
В онтологичен смисъл категориите „Бог” и „човек” принадлежат към различни
сфери – на тренсцендентното и иманентното. Отнасяйки се към сферата на
трансцендентното, Бог остава непознаваем за човешката логика. В най-добрия
случай Той може да бъде изследван интуитивно. „Човек” принадлежи към сферата
на иманентното, където формалната логика може да бъде използвана, макар и
не винаги успешно. И така, Боговъплъщението представлява такава философскотеологична категория, която съчетава две противоположни понятия – „Бог” и
„човек”, които принадлежат към различни онтологични сфери. Следователно в
същностно отношение Боговъплъщението е онова, което е „червената окръжност” или „синият квадрат”. Както при тези два мисловни образа, така и при
Боговъплъщението не може да бъде установена логическа „несъвместимост”.
45
Idem, Resurrection and Incarnation: The Foundations of the Christian Faith in A. Walker (ed.), Different Gospels
(Christian Orthodoxy and Modern Theologies) (London: SPCK, 1993), pp. 32–34.
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Като прибавим и уникалната теологична особеност на нейното съдържание,
трябва да признаем Боговъплъщението на Христос като съвместима и реална
категория.

Несъстоятелност на христологиите „от долу на горе”.
„Богочовечеството” според Владимир Соловьов
В хода на нашите разсъждения дотук е необходимо да отговорим на следния
въпрос: „Възможно ли е изобщо конструирането на христология „от долу на
горе?”. Опитът на проф. Джон Хик е едно от последните зърна в броеницата на
западноевропейския рационализъм, който несъмнено има древни корени в историята на християнската христология. Алистър Макграт е прав, когато определя
теорията на Хик като модерна разновидност на арианството, позовавайки са на
предупреждението на Карлайл за опасностите, които то винаги е крило.47
Историята на източноправославната христология показва една по-постоянна
обвързаност с онаследената патристична традиция. Това, разбира се, не означава сляпо и безкритично копиране на христологическите системи на църковните
отци, а осъзнаване на необходимостта от адекватно прилагане на учението за
Христовата личност в една променена епоха, каквато е епохата на модернизма.
Можем определено да кажем, че източноправославната мисъл през последните
два века е завещала на съвременното християнство оригинални философскотеологични системи, които неспирно предизвикват интереса на изследователи
както на Изток, така и на Запад. Една от най-значимите христологически системи на източноправославен философ през изминалите два века е несъмнено
учението за Богочовечеството на Владимир Соловьов (1853 – 1900). В редица
отношения христологическата система на Соловьов може да бъде считана като
успешен отговор на предизвикателствата, поставени от западноевропейския
рационализъм. Учението за Богочовечеството на Соловьов показва на дело, че
християнска христология може да бъде конструирана и в епохата на модернизма,
ако посоката, която тя следва, е „от горе на долу”, а не „от долу на горе”.
Самият Соловьов преминава през лабиринта на изкушенията на западноевропейския рационализъм. Той посочва, че преди учението за Богочовечеството
неговата метафизика е била само „рационализация и систематизация” на религиозните истини. Соловьов е убеден обаче, че християнството е абсолютната
и универсална религия, в която могат да бъдат видени и изследвани всички
религиозни истини. В това отношение позицията на руския философ е напълно
противоположна на релативизма на Джон Хик, който счита, че християнството
отразява част от религиозните истини и всички религии, взети заедно, съдържат всички религиозни истини.
С особена сила звучи оценката, която Соловьов прави за отношението към религията в християнска Европа:
„Старата традиционна форма на религията изхожда от вярата в Бога, но не
47
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довежда тази вяра докрай. Съвременната извънрелигиозна цивилизация изхожда
от вярата в човека, но и тя постъпва непоследователно – не довежда вярата
си докрай; последователно проведени и осъществени докрай, двете вери – вярата в Бога и вярата в човека – достигат до една пълна и цялостна истина за
Богочовечеството”.48
Това наблюдение, направено преди повече от един век, звучи актуално и днес.
Соловьов посочва недостатъчността и в двата противоположни лагера на християнската цивилизация: на религиозната философия и хуманизма. Единствено
философският възглед за Богочовечеството, ако бъде изследван правилно и доведен до завършека на система, може да удовлетвори човека в епохата на модернизма.
Соловьов е убеден, че християнството разкрива своя специфична истина – „истината за Богочовечеството”, която го изявява като единствената завършена
и съвършена религия.49 Концепцията за Богочовечеството се открива единствено в личността на Богочовека Иисус Христос. Както подчертава Соловьов, само
в идеята за богочовечеството се изразява цялата истина за Божието битие.
Следователно метафизическото учение за Бога е представено в съвършената
си пълнота само в християнството. Ето защо идеята за Богочовечеството заема централно място в цялостната метафизическа система на Соловьов. Нещо
повече, както правилно посочва А. Кожев, идеята за Богочовечеството е „найинтересната, най-оригиналната и лична част” в неговата философия.50
Несъмнено от философска гледна точка заслужава адмирации опитът на Соловьов да развие тезата за Богочовечеството независимо от християнската
догматика. Такова грандиозно намерение е особено стойностно днес, когато
немалко религиозни философи на Запад се оплакват от незбежната за тях предпоставеност на християнските доктрини, което като че ли прави за мнозина
невъзможно достигането до определени философски изводи, без да се позовават
на теологията. Соловьов се стреми да разсъждава за Бога, творението и Богочовечеството в Христос без намесата на християнската догматика. Това
е особено очевидно в Критика на отвлечените начала, където, изхождайки от
диалектиката на идеята за Абсолютното, той се опитва да изведе учението
за Богочовечеството. Соловьов смята, че именно „идеята за другото” може да
бъде стартова позиция за това.
Неговите разсъждения за „Абсолютното” и неговото „съдържание” довеждат до
резултати, които трасират философската база на Боговъплъщението. Божественото съдържание, което е materia prima и „всеединна идея”, е „не само друго
(р. Вл. С.) на Абсолютното, но и друго Абсолютно”.51 Същевременно трябва да се
посочи, че „това второ (Абсолютно – б.н.) не може да бъде Абсолютно в същия
смисъл, както и първото”. Докато първото Абсолютно е биващо всеединно, то
48
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второто Абсолютно е ставащо всеединно. „Второто” или „друго Абсолютно”,
което е „Божественото съдържание” или „ставащото всеединно” се отъждествява с идеалното човечество или с Човека на вечния Богочовек. В Критика на
отвлечените начала Соловьов определя „Човечеството” като „съдържание” на
Абсолютното. Тук обаче не става дума за „емпирическото” човечество, а за
всеединното идеално Човечество. Абсолютното, което представлява единство
на „себе си” и на своето „друго”, е и единство на Божественото и човешкото
Абсолютно. То може да бъде определено като богочовешко Абсолютно. Следователно Абсолютното е както „триипостасният личен Бог”, така също и Богочовек.
Философският подход на Соловьов, приложен във възгледа за Богочовечеството,
е според нас силно възражение срещу теории като тази на проф. Хик и неговата
школа. Соловьов умело показва възможността да се конструира христология,
основана върху метафизичен фундамент. Несъгласието на Джон Хик с метафизическите предпоставки в християнското учение за Богочовека Христос е едно
недоразумение, което може да бъде отхвърлено както с аргументите на традиционната христология, така и с методите на християнската метафизика.
Владимир Соловьов има още един съществен принос в опита си да конструира философска христология „от горе на долу”. Става дума за неговото софиологическо
учение, което не измества традиционния христологичен възглед, а го подхранва с
нови идеи. Човекът в Богочовека, който е наречен от Соловьов „всеединен Човек”
или „идеално Човечество”, или „свободно и независимо съдържание на Абсолютното”, има още едно название. Това е мистичното име София (от гр. „премъдрост”).
Софийната тема, появила се в мисленето на Соловьов още по времето, когато
пише своята докторска дисертация, изпълва целия му съзнателен живот. Трябва
да подчертаем, че за Соловьов София не е метафора или отвлечено понятие, а
собственото име на конкретната и жива личност.52 Тя е същество богочовешко
и човешко в женствена форма. София е достъпна за лично и интелектуално общение с хората. Тя може да предложи и осъществи ръководство в човешкия живот.
Тя откликва на любов от човешка страна. Както е видно, Соловьов черпи вдъхновение от библейския цикъл за Хохма (евр. „премъдрост”) в Пр. 8–9 гл., където
Премъдростта е представена като „жена”, предлагаща любов и благословия на
онези, които откликнат на нейния призив.53 Самият Соловьов следва този призив
според енигматичната му изповед в поемата Три свидания.
И така, София е „идеалното, съвършено човечество”, което вечно се съдържа в
цялостното Божествено същество. Тя е Божественото „съдържание” или „друго” в онтологичен смисъл. Тя е materia prima като идеалния космос, като Благо,
Истина и Красота. Тя е „идеалното човечество” или „Човекът” в Богочовека.
Тя е „тялото Божие, материята на Божеството, проникната от началото на
Божественото единство”.54
52

Вж. А. Кожев, с. 117.

53

Чтения о Богочеловечестве (7), с. 115.

54

Пос. м.
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Учението на Соловьов за София прибавя ново определение към Божественото
съдържание – „вечната женственост”. Така метафизиката на Соловьов се обогатява с концепцията за метафизическата женственост. Официалната руска
православна критика и днес счита, че учението на Соловьов за София се основава на „древните писатели гностици и западната теософско-мистическа
литература”.55 В това отдавнашно становище се съдържа до известна степен
обективна истина. Особено аспектът на София като „падналото човечество”,
т.е. „същността на емпирическия свят”, или представянето  като anima mundi
загатват за гностически и неоплатонически веяния. Необходимо е да се подчертае обаче, че философско-христологическата система на Владимир Соловьов
е жизнена система, заредена с мощен творчески заряд. В това отношение тя
стои много по-високо от христологически опит, какъвто е възгледът на Джон
Хик за „метафората” на Боговъплъщението. Учението на Хик е книжно, мъртво.
Съществената разлика между двете христологии се потвърждава от реалностите на живота. Докато радикалната школа във Великобритания, водена от
Джон Хик и Дон Кюпит, не можа да привлече сериозни представители на религиозната философия и християнската теология, идеите на Соловьов дадоха мощен
тласък на руската религиозна мисъл в един период, когато над Русия бе надвиснал дамоклевият меч на антирелигиозната идеология. Така метафизиката на
Соловьов даде тласък за появата на оригинални религиозни философски системи,
с които бе обогатена не само руската, но и световната философия през ХХ в.

55

Н. К. Гаврюшин, Пути Русской православной религиозной мысли в Богословский вестник 1 (1998), с. 122.
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Светослав Малинов

„Земя, обитавана от ангели”:
съюзът между християнство
и наука в Нова Атлантида на
Френсис Бейкън
…обзети от радост, добронамереност и вяра, че сме попаднали на земя, обитавана от ангели, които всекидневно ни се явяват и предварително ни осигуряват удобства,
за които нито сме се досещали, нито сме се надявали.
New Atlantis, §121

Всеки съвременен изследовател на Френсис Бейкън (1561–1625) неизбежно изпитва страхопочитание пред обема и дълбочината на неговите занимания в
толкова разнородни области на познанието. Неизбежно е и удивлението как е
могъл да сътвори толкова много в областта на философията, правото, историята, математиката, физиката, химията, механиката, бидейки същевременно
активен политик и държавник близо 40 години! Някакво обяснение можем да потърсим във факта, че английският мислител твори в епоха, когато стремежът
1 Bacon, Francis.  The New Atlantis. With Excursus on Bacon's Grammar, ed. by G. C. Moore Smith. Reprint of the
1900 edition by the Cambridge University Press: Cambridge, Publisher: Adamant Media Corporation, 2001. С тези
думи Бейкън описва първите впечатления на европейците, попаднали на утопичния остров. Текстът не е преведен на български език; тази липса ще бъде запълнена от издателство СИЕЛА, което ще публикува през май
2008 г. първия български превод на Нова Атлантида. Изданието ще включва уводна студия и подробни бележки
и приложения, направени от преводача Светослав Малинов. Оттук нататък всички цитати ще се указват с номера на параграфа в самия текст.
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към знание не се е осъществявал според строгите правила и ясните разделения
на съвременната научност. Тъкмо затова истински достойното за възхищение
трябва да бъде не толкова количеството и разнообразието на интелектуалните
му постижения, а дълбоката промяна в европейската духовна история, породена
от идеите му. Неговите произведения са в основата на модерната концепция за
наука и тъкмо Бейкън очертава новия път, по който човечеството ще се движи
оттам насетне, защото „истинската и правилна цел на науките е само тази
– да се обогати човешкият живот с нови открития и средства”2. За нейното
осъществяване е необходимо да положим в човешкия ум основите за един истински образ на света, такъв, какъвто той е в действителност, а не какъвто би
се родил в собствените му мисли3.
Толкова пъти възторжените потомци са го наричали „баща”, „първопроходец”
или „пророк” на модерната наука и нейния метод, че постепенно се е създало
усещането за решително скъсване с традицията и поставяне на принципно ново
начало. Заглавията на трудовете му допринасят за това – Instauratio Magna и
Novum Organum Scientiarum са неизбежните формулировки на интелектуалното
усилие да се преодолее вековният застой на „природната философия”. Затова
не е изненадващо възникването и трайното налагане на интерпретации, според
които материализмът и освобождаването на разума от „оковите на религията”
са в сърцевината на Бейкъновата философия. Няма как това разбиране да не е
популярно, след като още през ХVIII век зад него застават с целия си авторитет
енциклопедистите4 – Д’Аламбер признава, че идеята за енциклопедическото дърво (с толкова злоупотребяваното разделение между философия (разум) и религия
(вяра) принадлежи на английския мислител, който според Кондияк просто не би
могъл да бъде вярващ християнин; преводачът му на френски език Ласал директно заявява, че дълбоко в сърцето си Бейкън е атеист5.
Целта на настоящата статия е да коригирам естествено породилия се предразсъдък за нерелигиозността или дори атеизма на Бейкън. Жилавият му корен
тръгва от фундаменталната заблуда, че модерната научност изисква задължително еманципиране на мисълта от християнството. Пълното разгръщане на
необходимите за това аргументи изисква цялостно разглеждане на мястото на
религията в творчеството на мислителя, което от своя страна ни отвежда към
подробно разглеждане на поне няколко от неговите произведения, задължително
започвайки с Of the Proficience and Advancement of Learning Divine and Humane
(1605). И тъй като това не може да бъде сторено в рамките на нашия текст,
тук ще се огранича с анализ само на едно произведение – Нова Атлантида
(1623). Убеден съм, че неговото специално място в творчеството на Бейкън го
прави особено подходящо за осъществяване на нашата цел.
*****
2

Бейкън, Френсис. Нов органон, превод М. Ст. Марков, „Наука и изкуство”, София, 1968, стр. 97.

3

Пак там, стр. 139.

4

Много убедителен в изясняване на тази заблуда е старият, но съвсем не остарял труд на Куно Фишер Franz
Baco von Verulam: die Realphilosophie und ihr Zeitalter, Leipzig, Brockhaus, особено глава Х.

5

Ouvres de Francis Bacon, traduites par Antoine Lasalle, L. N. Frantin, Dijon, 1802, vol. 9, pp. i-xxx.
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Заслужава си да припомним, че в своето начало жизненият път на големия
философ е изцяло насочен не към света на мисълта, а към света на делата.
Става дума за политически дела на най-високото равнище, достъпно за един
свободен англичанин, който не принадлежи към родовата аристокрация. Роден в
семейство на висш държавен служител като втора мъжка рожба, Френсис е бил
подготвян от малък за политическа кариера. Баща му Никълъс Бейкън (1510–1579)
е бил едновременно негов наставник и пример за подражание в качеството му на
дългогодишен служител на английската корона. През последните десет години
от живота си той е лорд-канцлер – най-високият административен пост в държавата, до който през 1618 г. ще се издигне и неговият втори син. В семейния
дом на река Темза, намиращ се в непосредствена близост до кралския дворец,
още като дете бъдещият лорд-канцлер наблюдава и общува с политическия елит
на кралството, включително самата кралица Елизабет.6
След завършване на „домашното” си образование младият Бейкън, едва 12-годишен, е изпратен в Кеймбридж. Там попада в строго дисциплинираната среда на
Тринити колидж, ръководен от ревностни поддръжници7 на Англиканската църква
с богат опит в обучението на бъдещите служители на короната. Две години
по-късно Бейкън е принуден да прекъсне следването си поради чумната епидемия,
заради която Кеймбридж затваря врати. Напуска дълбоко неудовлетворен и повече никога не се завръща. Още в юношеска възраст Бейкън бива обзет от дълбока неприязън към буквата и духа на тогавашните университети. Съпротивата
срещу традицията го довежда до дълбок и систематичен анти-аристотелизъм,
защото философията на Стагирита „с полемически опровержения е унищожила
останалите философски системи (както постъпвали турските султани със своите братя) и после се произнесла върху отделното”8.
Не само идеите на други философи се оказват жертви на тази всеобхватна
система; в нейните рамки природната философия губи своя предмет и самостоятелност. Физиката на Аристотел е проникната от неговата метафизика,
самият свят е изведен от философски категории. Природата се интерпретира
от телеологическа гледна точка, която е изцяло метафизически обоснована. И
независимо че в някои свои съчинения древногръцкият мислител се обръща към
опита, той не се съобразява с него, а го използва като илюстрация на предварително зададени схеми; така Философът „след като произволно е направил своите заключения, привлича изопачения опит като пленник към своите възгледи”9.
Това заблуждава ума и е дори по-вредно от писанията на онези, които директно
отхвърлят позоваването на опита в науките. Освобождаване и пречистване на
ума, изкореняване на предразсъдъците, разрушаване на идолите, премахване на
влятата в науката змийска отрова. Когато това бъде изпълнено, най-после ще
6

Във всички биографии се цитира случката с кралица Елизабет, която на въпроса към малкия Бейкън на
колко години е получила следния отговор: „Точно две години съм по-малък от щастливото царуване на Ваше
величество”. Кралицата често го наричала „моят малък лорд-пазител” и впоследствие го прави свой личен съветник. Вж.: Campbell, John. The Life of Lord Bacon, London, 1853, p. 7.

7
Вж. Martin, Julian. Francis Bacon, the State, and the Reform of Natural Philosophy, Cambridge University Press,
1992 и особено част 2 „The Young Statesman”, р. 23-45.
8

Нов органон, стр. 83.

9

Пак там, стр. 63, 78.
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стане ясно какво разкрива природата на нещата и какво – природата на ума.
Само така може да се укрепи завинаги „истинският и законен брак между емпиричната и рационалната способност, чието злополучно разтрогване и раздяла
са създали всеобщ смут в човешкото семейство”.10 От „брачното ложе на ума
и вселената” ще се родят нови средства и ново поколение изобретатели, които
ще помогнат на хората да живеят по-добре. Бейкън не се ограничава с посочване и проправяне на пътя, а сам иска да напредне по него колкото се може повече.
Това е видно от планираните шест части на Instauratio Magna. До последния си
ден работи по своя незавършен проект – великото обновление на науките11. Какво е мястото на Нова Атлантида в него?
*****
Нова Атлантида е написана през последните пет години (най-вероятно 1623 г.)
от живота на Френсис Бейкън, които се оказват най-плодотворни за него. Имаме ли основание да търсим специално обяснение на факта, че английският мислител отделя от ценното си време за описание на живота на един фантастичен
остров, вместо да остави на потомството колкото се може повече страници
от научните си трудове? Дали това не е просто случайно хрумване, свободна
игра на въображението? Или почивка за ума на един гений, отдъхващ си след
поредните философски размишления, юридически и исторически прозрения или
научни експерименти?
Поради липсата на български превод ще започна отговора на тези въпроси с
кратък преразказ на произведението. Един кораб (с 51 човека на борда, не всички
англичани, но със сигурност всички европейци) напуска Перу, за да се отправи
към Китай и Япония. Повествованието се води от първо лице от член на екипажа, който независимо от безспорния си авторитет не е капитан на кораба,
а по-скоро свещеник или учен-пътешественик. Споменаването за едногодишен
престой в Перу загатва, че целта на експедицията е по-скоро изследователска,
отколкото търговска. Това се потвърждава и от факта, че след продължителния престой се поема към две държави, които са били изключително трудно
достъпни и враждебно настроени към чужденците в началото на ХVII век. Очевидно бързото прибиране у дома, обмяната на стоки и евентуалната печалба
не са били водещи за екипажа. Неблагоприятни ветрове отклоняват кораба от
курса му и го запращат във водната пустош с намаляващи провизии и опасения
за неизбежна смърт. В този момент на хоризонта се появява земя. Оказва се
неупоменат в картите остров с чудесно пристанище на име Бенсалем12. Първоначално местните хора проявяват известна сдържаност към неочакваните
гости както поради страховете си от пренасяне на зарази и болести, така и
10

Пак там, стр. 25

11

Един от множеството експерименти по делото на живота му прекъсва жизнения път на Бейкън. За да провери дали месото може да се предпазва от разваляне не само чрез традиционното осоляване, но и с помощта на
ниски температури, в края на март 1626 г. собственоръчно прави опит със сняг и пилешко месо, вследствие
на което развива остър бронхит и пневмония. В последното писмо от болничното си легло Бейкън не пропуска
да отбележи, че опитът със замразяването е бил успешен. Умира седмица по-късно, на 9 април.

12

За да избегна недоразуменията трябва да уточня, че словосъчетанието „нова Атлантида” се среща само в
заглавието – цялото действие се развива на остров Бенсалем.
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поради специфичното си отношение към чужденците, което разбираме по-късно.
Още преди да се слезе на сушата, става ясно, че населението е високоцивилизовано – има ясна йерархия между длъжностните лица, облеклото издава развити
занаяти, за общуване по време на преговорите местните предлагат иврит,
древногръцки, латински и испански. Най-важното – отдавна са приели християнството (§ 1-14).
Мореплавателите са преместени в специален Дом на чужденците, където се
радват на луксозни условия, а техните болни оздравяват по-бързо от очакваното. Управителят на тази институция е свещеник, от когото научаваме за
начина, по който Светото писание е дошло при бенсалемци преди всички други
народи на земята. Научаваме защо и как Бенсалем е останал неизвестен, като
същевременно неговите жители са наясно с развитието на останалата част
на света. Разказана е историята на острова, тръгваща от дълбока древност,
както и мъдрите дела на неговите владетели, особено на цар Соламона, живял
около 300 г. пр.Хр. Виждайки колко благоприятни са условията на острова, този
цар предприема политика на автаркия със специални закони относно имиграцията, натурализацията, мореплаването, търговията и пр. Той е и основателят на
най-важната институция на острова – Соломоновият дом, изучаващ „делата и
тварите Божии”. Неговите членове имат изключителни привилегии, включително и тази да пътуват и да осигуряват информация за останалия свят, запазвайки в тайна съществуването на своята родина. Става ясно, че на всеки чужденец
се предоставят прекрасни условия за живот, ако е готов да спазва правилата
– всеки е свободен, разбира се, да се върне обратно, макар че такива случаи са
изключително редки (§ 15-30).
След възстановяването и оздравяването на екипажа всички негови членове са
свободни да се разхождат в рамките на града, в който са отседнали. Нашият
разказвач се сприятелява с един евреин, тъй като на острова има няколко рода
евреи, араби, персийци и пр., които се радват на толерантното отношение на
местните жители. Организирано е посещение на Празника на семейството, на
който се чества здравето, плодовитостта и светостта на семейните връзки.
Държавната власт взима активно участие в подготовката на сложния церемониал и осигурява щедри дарове и привилегии за многолюдните и здрави семейства,
получили право да празнуват. Следва разказ за обичаите и законите, свързани
с брака, с ударение върху разума и целомъдрието на бенсалемци в контраст с
упадъка на нравите и разврата в Европа (§32-46).
На другата сутрин идва вестта, че един от висшите членове на Соломоновия
дом се е завърнал от пътешествие и ще посети града. Големият учен минава по
улиците с пищно шествие, с което в Европа се удостояват само най-издигнатите, включително и кралските особи. Чужденците биват поканени на среща,
за да получат неговата благословия. Само един от тях обаче (това е нашият
разказвач) е поканен на частен разговор. Домакинът изнася дълъг монолог, в който обяснява целите на Соломоновия дом, неговите машини, инструменти, длъжности, структура, наредби, правила. Смаяният гост научава за невероятните
постижения на учените на Бенсалем в областта на геологията, биологията, ме-
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ханиката, медицината, астрономията и много други науки, изпреварили с векове
Европа (§ 51-90). Накрая ученият дава разрешение на нашия разказвач да разгласи неговия разказ за благото на другите народи, с което текстът завършва.
На пръв поглед съвсем несложен разказ – заслужава ли си тогава да причисляваме подобно произведение към теоретичното наследство на големия английски
философ? Не греши ли Джеймз Спединг (редакторът на първите събрани съчинения на Бейкън) с причисляването на Нова Атлантида към философските му
произведения?13 Ключът към онази интерпретация на Нова Атлантида, която
е в максимална близост с първоначалния замисъл, ни дава самият автор. През
1609 г. Френсис Бейкън написва Мъдростта на древните, където предлага свои
тълкувания на всеизвестните антични митове и легенди. В предисловието на
тази великолепна, остроумна и дълбока книга можем да прочетем:
Притчите могат да прикриват и затъмняват смисъла, но могат да го разкриват и осветяват. Нека пренебрегнем първата им употреба, за да не изпадаме
в спорове. Дори да предположим, че митовете са разкази без определена цел,
създадени само за удоволствие, то втората им употреба си остава. Никаква
сила на ума, никаква посредствена ученост не могат да ни лишат от нея и да
ни накарат да я отхвърлим като сериозен и трезв способ, свободен от всякаква суетност, полезен в най-висока степен за науките, а понякога и незаменим.
Имам предвид използването на притчи като метод на обучение, проправящ полесен път пред изобретенията, които са нови, неразбираеми и недостъпни за
разбиранията на тълпата… По същия начин, по който йероглифите предхождат
буквите, притчите идват преди аргументите. Дори и днес, ако някой иска да
хвърли нова светлина в умовете на хората по някоя тема, но без да ги обиди или
нагруби, то ще трябва да тръгне по същия начин и да прибегне до помощта на
сравнения14.
След този красноречив пасаж нямаме място за колебание. Нова Атлантида е
притча, чрез която Бейкън иска да достигне директно до умовете на колкото се
може повече хора, за да им покаже как би изглеждал светът, ако започнатото
от него велико обновяване на науките се осъществи докрай. The Advancement of
Learning и Novum Organum могат да бъдат разбрани само от издигнати умове,
които са образовани и смели едновременно, познаващи традицията и готови да
 се противопоставят. Нова Атлантида може да бъде разбрана от всекиго – тя
показва колко добре би могло да се живее, ако се приложат на практика идеите
на тъкмо тези смели и издигнати умове, измежду които е и този на Бейкън. Разказва ни как ще изглежда човешкото общество, ако хората съзнателно се посветят на обновата на познанието за природата и се възползват от плодовете
на науката. Накратко – обрисува ни крайната цел, за да поемем по предложения
от философа път.
От тази гледна точка значението на Нова Атлантида в творчеството на Бейкън неимоверно нараства. Тя се оказва единственото място, където създателят
13

Вж. том 5 (1889) от изданието Bacon, F., The Works, ed. by J. Spedding, R. L. Ellis, and D.D. Heath, London.

14

Works of Francis Bacon, Pery & McMillan, Philadelphia, vol.1, p. 287.
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на модерния емпиризъм и експерименталния научен метод обяснява как те ще
бъдат приведени в действие на практика, как ще изглежда обществото, в което
ще стане това, каква е неговата религия, според какви закони, нрави и институции ще живеят неговите членове. Всички тези въпроси са били еднакво важни за
Бейкън – но не и за възхитените му почитатели.
Поколения наред (особено с отдалечаването от епохата на автора) съзнанието на читателите е било поразявано от описанието на Соломоновия дом и
неговите постижения (§ 51–90). А те наистина са поразителни, защото в тях
можем да разпознаем десетки бъдещи научни проекти на човечеството – от
металургия до генно инженерство. Изглежда логично да се направи изводът, че
тъкмо защото са освободени от оковите на религията, учените на Бенсалем са
отишли толкова напред. Оттук тръгва и тезата, че отдалечаването от религията приближава към науката – теза, защитавана многократно в историята на
мисълта, включително и днес. Но тези, които използват авторитета на Бейкън
в нейна подкрепа, трябва съзнателно да затворят очите си пред очевидното.
Щастливата уредба на острова, колкото и да не искат да забележат светски
ориентираните интерпретатори, е резултат от двойно обновление – не само
на природната философия, но и на религията. Християнството на Бенсалем не е
просто фон, върху който се развива истинският сюжет. То е по-скоро фундаментът, върху който се изгражда новото общество.
Бенсалем е първата християнска държава. Според разказвача жителите на острова са получили дара на християнството по чудодеен начин преди всички
народи на земята. Покръстването не е резултат от обичайната мисионерска
дейност в отдалечените от Европа земи, а се дължи на директна Божия намеса.
Една нощ на около миля в морето се издига огромен стълб светлина с кръст на
върха. В подножието му се оказва ковчеже от кедрово дърво, в което има книга
и писмо. Книгата включва всички канонически книги на Стария и Новия завет,
включително и Откровение на свети Йоана Богослова15, която по онова време
още не била написана. А писмото съдържа следните слова: „Аз, Вартоломей16,
слуга на Всевишния и на Апостола Иисус Христос, имах видение, в което един
ангел ми заръча да предам на морските вълни това ковчеже. Затова свидетелствам и заявявам пред народа, на чийто бряг Бог е отредил да пристигне
това ковчеже, че с него при вас идват спасение, мир и благоволение от Отца и
Господа наш Иисус” (§ 15-18).
Всичко това се случва само двадесет години след възкресението Христово!
Така още в началото Бейкън съобщава, че постиженията, за които читателите
впоследствие ще научат, са се осъществили в лоното на християнството – то
15
Откровение на свети Йоана Богослова е заглавието на последната книга от Библията. Според свидетелството на ранните християнски писатели тя е написана по времето на царуването на римския император Домициан (81–96 г.). Йоан е получил своето Откровение на остров Патмос, където е бил заточен от Домициан и осъден
на работа в мините.
16

Свети Вартоломей бил един от 12-те апостоли, съпътствали Христос по време на неговите проповеди. Вероятно Бейкън се спира на неговото име, защото след слизането на Светия Дух на св. Вартоломей се паднал
жребият да проповядва Христовото учение в далечни страни. Преданието разказва, че той е стигнал до Индия
и превел Евангелието на индийски език.
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обаче се е развило по твърде различен начин от европейската традиция. Преди
всичко това е християнство чисто и непокварено, опазено от човешките страсти и властови амбиции. Бенсалем е максимално близо до идеала за respublica
Christiana с дълга линия на християнски владетели и без външни врагове. Многобройните символи и имена, препращащи към историята на еврейския народ
– херувимските криле, огненият стълб17, мъдрият цар Соламона, Соломоновият
дом – пораждат усещането за богоизбраността на бенсалемския народ. Сякаш
Бог е избрал един народ на земята и му е дал честни и справедливи езически
крале и закони, дарил му е предварително и в цялата пълнота словото Божие,
предоставил му е обширна територия и хубав климат, предпазил го е от външни
опасности и го е възнаградил с мъдри християнски владетели. Ето как може да
живее един народ, казва ни Бейкън, ако цялата тази благодат се изсипе върху
него.
Невероятното развитие на науката в Бенсалем не се дължи следователно на
отдалечаване и преодоляване на християнството, а на връщане към извора на
вярата и онова разбиране за света, присъщо на чистото и неопорочено учение
Христово. Няма ги мрачните университети с техните задължителни trivium и
quadrivium, с изсушаващите ума безкрайни етически и метафизически дистинкции. Няма го и вездесъщия Аристотел с неговата безмилостна система, потиснала и унищожила всички други и установила „диктатура в науките”18. На
приказния остров науката се развива не извън и въпреки християнството, а
благодарение на едно пречистено християнство, което я окуражава и подпомага.
То не е покварило изучаването на природата, издигайки лъжливи авторитети и
безсмислени бариери пред ума. В сравнение с европейците бенсалемци са посмирени и теологически неизкушени – тъкмо затова са по-мъдри и по-учени.
Близостта до християнското начало, а не отдалечаването от християнската
традиция е в основата на тяхната наука, осигурила им благоденствие и мир.
Анти-католицизмът на Бейкън е безспорен. Той очевидно е заблудил и раздразнил
едновременно много интерпретатори, макар че само невежеството или злонамереността могат да го объркат с атеизъм. Колкото повече обаче се навлиза
в неговите идеи, толкова повече човек се убеждава, че Великото обновление на
науките е вдъхновено от християнството и се мисли изцяло в неговата рамка.
Приказният остров Бенсалем не показва тържеството на науката над теологията, а демонстрира как чрез едно ново отношение към творението може да се
тръгне към нова природна философия. В самия текст на Нова Атлантида имаме
само описание на крайните резултати от следването на тази „нова теология”,
постигнати от нейната основна институция – Соломоновия дом. Нейната формулировка откриваме на друго място в произведение, което, за съжаление, нито
е сред най-известните, нито сред най-лесните за откриване. А би трябвало да
се цитира в началото на всяка интерпретация на философските му трудове
поради изключителната си сила и проникновеност:
17

Pillar of light – алюзия към Книга Изход 13:21-22: „А Господ вървеше пред тях дене в облачен стълб, като им
показваше пътя, а ноще в огнен стълб, като им светеше, та да вървят и дене и ноще”.

18

Нов органон, стр. 19.
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Няма съмнение, че ние плащаме заради греха на нашите прародители и му подражаваме. Те са искали да бъдат като богове; ние, техните потомци, го искаме
дори по-силно. Ние създаваме светове. Предписваме закони на природата и  ги
налагаме. Искаме всички неща да бъдат такива, че да пасват на собственото
ни слабоумие, а не да съвпадат с Божията мъдрост и да бъдат такива, каквито
ги откриваме в природата. Налагаме отпечатъка на нашия образ върху тварите
и делата Божии, без да дирим усърдно Божия отпечатък върху нещата. Затова съвсем не незаслужено ние отново отпадаме от нашето владичество над
творението; и макар че след грехопадението човешко някакво владичество над
размирната природа все още се е запазило – в степента, в която тя да може да
бъде поне укротявана и контролирана от истинските и стабилни изкуства – ние
до голяма степен и от него сме се лишили чрез нашата гордост, понеже искаме
да сме като богове и да следваме диктата на собствения си разум. Ето защо,
ако ще има смиреност пред Бога, почит и прослава на делата Му; ако ще има
обич към людете и страстно желание да облекчим техните страдания и нужди;
ако ще има любов към истината в нещата от природата, омраза към мрака и
желание за пречистване на разума, то хората ще трябва отново и отново да
бъдат увещавани да се откажат или поне за известно време да оставят настрана онези изменчиви и безсмислени философии, които предпочитат тезите
пред хипотезите, държат опита в плен и тържествуват над делата Божии; ще
трябва смирено и почтително да се приближат до книгата на творението; и
там ще трябва да поспрат, за да поразмишляват, а след това, пречистени и
непокварени, ще трябва целомъдрено и цялостно да ги отделят от хорското
мнение. В нея е онова слово и онзи език, достигнал до всички краища на земята,
но без да е сполетян от Вавилонското смешение. Него ще трябва да научат
хората и връщайки се в младостта си, ще трябва да станат като малки деца и
да снизходят, за да вземат в ръцете си тази азбука19.
Произведението е Historia ventorum от 1623 г. Бейкън го пише на латински за
посветените, като по същото време пише Нова Атлантида на английски за
широката публика. Недоумявам какво още е трябвало да напише, за да посочи
на потомците си правилната посока на тълкуване. Тук е ключът към цялостното наследство на Бейкън, включително и разглеждания от нас текст, и той
ни открехва вратата към самата противоположност на фаустовския стремеж
към власт и мощ чрез знание, така често приписван на английския мислител.
Само чрез християнската добродетел на смирението човекът може да проникне
в тайните на природата. Учените от Соломоновия дом всеки ден пеят химни
и отслужват литургии, в които хвалят Господа и благодарят за чудесните Му
творения; всеки ден изричат и специални молитви, за да подпомага и осветява
Той техните усилия и за да се използват техните резултати за добри и благочестиви цели (§ 89).
Затова Бейкън е озаглавил своята притча „нова” Атлантида, търсейки преднамерено контраст със „старата”. А „старата” Атлантида е мит, създаден

19

Цитатът е по: Farrington, Benjamin. The Christianity of Francis Bacon, Baconiana, 1976.
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от Платон20. Тя също е остров, приютил високоразвита цивилизация с нечувана
сила и богатство. „Старата” обаче безславно загива и дори споменът за нея е
заличен от лицето на земята, а „новата” се радва на непрекъснат мир и благоденствие. Не по мощта си се различават „старата” и „новата” Атлантида
– и двете са изпреварили технологически съвременните им държави. „Старата” е победена от древните атиняни, а впоследствие е наказана от боговете,
защото нейните жители започнали да постъпват непристойно и се изпълнили
с несправедлива алчност и сила. Докато светът е бил опустошаван от войни,
природни бедствия и катаклизми, докато империи са се сгромолясвали и цели
континенти са били обезлюдявани, докато хората са забравяли старите изкуства и познания, в новата Атлантида човешката мощ и добродетел се радват
на вековно съжителство. Бейкън съзнателно се връща към мита на Платон, за
да го пренапише. Трагичната съдба на древните може да бъде избегната. Стига
да има съюз между християнство и наука.

20

Вж. Критий, превод Г. Михайлов в: Платон. Диалози, том ІV, Богданов, Богдан (съставител, Наука и изкуство,
София, 1990, стр. 569-579.
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Владимир Градев

Европа на Симон Вейл:
между гностицизма
и християнството
„Ще сгрешим, ако поставим Симон Вейл сред философите... като свидетел на
абсолютното, тя остана завинаги чужда на систематичността и се стремеше
да превъзмогне неизбежната за философията концептуализация”, твърди Габриел Марсел за Симон Вейл.
Наистина, малко неща сближават Симон Вейл с традиционния днес университетски образ на философа. Родена през 1909 г. в заможно еврейско семейство,
Симон е възпитана в характерния за времето и средата си дух на агностицизъм. Животът  ще бъде непрестанно подновяван опит да преодолее наложеното отвън безверие, да намери нови форми на съществуване и мислене. Тя
отхвърля религията на своя народ, отклонява се от утъпканите пътища на
философското мислене, не се колебае да мине дори отвъд границите на здравия
разум, на нормалното поведение, за да извърви докрай кръстния път, който сама
си е начертала. Както при никой друг съвременен мислител, нейните теоретически построения израстват направо от нейния живот: от крайните решения,
физическите страдания, моралните терзания и духовните просветления. Една
от първите жени, завършила престижната Ecole Normale, тя се отказва от университетска кариера, за да сподели работническата участ и постъпва, въпреки
крехкото си здраве и материална презадоволеност, като стругарка в заводите
Рено. Изпитала тежестта на монотонния и сломяващ труд, отхвърлила с отвращение марксизма, Симон Вейл не остава безразлична и към борбите на своето
време и отива като доброволка в гражданската война в Испания, където по чудо
оцелява. След многобройните изпитания здравето  е сломено, а самата тя преживява дълбока духовна криза, след като е проверила и отхвърлила възможните
решения, които предлага съвременното общество в областта на мисленето и
политиката. През 1938 г. тя получава откровение и приема тайната на докосналата я благодат, която напълно и изцяло променя душата и мислите й, без обаче
да се кръсти, оставайки до края на живота си на прага на християнството. През
войната емигрира в Лондон, но се измъчва от факта, че не е споделила участта
на жертвите, на своя преследван народ. Моралното терзание е усилено, както
винаги при нея, от физическо страдание, но въпреки туберколозата тя отказва
да приема повече храна от дажбата, която е научила, че се дава в концлагерите.
Умира от изтощение през 1943 г., на 34 години.
Приживе не е публикувала почти нищо и е била известна най-вече с високите
си нравствени изисквания и странности на поведението в твърде тесен кръг.

77

„Нетрадиционното” християнство

След смъртта  откриват огромно количество бележки и фрагменти в нейните Тетрадки, писани ден след ден, без ред и външна логика. Ала този странен
житейски и творчески път не е бил встрани от философията, както смята
Габриел Марсел. Напротив, безпорядъкът, вътрешните противоречия, фрагментарността са за нея основен белег на автентичната философска мисъл: „Това
съвсем не е белег за несъвършенство на философската мисъл, това е същностната  характеристика, без която философията е просто привидност. Защото
истинската философия не изгражда нищо, нейният предмет е зададен: това са
нашите мисли, тя просто, както казва Платон, ги описва: ако в процеса на описанието открие противоречия, тя не може да ги пренебрегне, без да излъже”. Не
трябва да забравяме обаче, че творчеството на Вейл е дълбоко философично (и
то именно в претенцията си да бъде радикална критика на философията) и не
може да бъде четено като сбирка от най-разнородни мотиви: ту теоретични,
ту литературни, ту религиозни.
Рефлексията върху Платон изгражда цялото мислене на Вейл. Ала това е Платон,
четен през призмата на орфизма и питагоризма, на гностицизма, който пронизва цялото творчество на Вейл. Този гностически „платонизъм” е и главната
пред-християнска интуиция на Симон Вейл, в него тя открива първо-източника
на самото християнство. Творчеството на Вейл е краен опит за сливане в едно
на платонизма и християнството. И никога апоретичният характер на това
върховно усилие за помиряване между двете не е бил тъй явен, както при Симон
Вейл. Гностичното схващане за съществуването като лошо само по себе си и
за унищожаването на това съществуване като единствено възможно изкупление, което изповядва Вейл, вече определя като полемично и драматично нейното
отношение с християнството и същевременно разкрива твърде специфичния,
вътрешно противоречив характер на нейния платонизъм. Основополагаща за
Вейл е идеята за вътрешно присъщо на самото Сътворение зло, Сътворение,
което вече е падение. „Сътворението и първородният грях, пише тя, са просто
двете страни на едно-единствено действие на абдикиране от страна на Бога”.
Идеята, че сътворението и грехът са едно и също нещо, е, разбира се, гностическа. Откриваме я и в кабалата, в учението за „цим-цум” (свиването), според
което актът на творението е абдикация, оттегляне на безкрайния и всемогъщ
Бог. Ала Вейл не спира дотук, оригиналното при нея е, че на това божествено
оттегляне, изпразване от собствената същност (кеносис), съответства и оттеглянето, кеносиса на творението, което трябва на свой ред да се изпразни
от своето тварно битие, трябва да се раз-сътвори. Това е основната идея на
Симон Вейл: decreatio, раз-сътворяване. Тъй като творението е абдикация и падение, тъй като за Симон Вейл, както за гностиците, е „очевидно, че раждането
е грях”, то само себе-унищожаването, краят, смъртта позволява завръщането
към истинската божественост. „Боже мой, позволи ми да стана нищо”, моли се
тя. За да постигне Бог, творението трябва да стане нищо, само като престане
да бъде, като мине в нищото, то ще мине на другия бряг, на страната на Бога.
Атина и Йерусалим. Освен гностическия платонизъм при Вейл поразява и твърде
своеобразното отношение към собствения  произход. Напълно асимилирана, тя
заявява, че никога не е влизала в синагога, че нейни са единствено християнска-
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та, френската, еленистичната традиция, че юдейската традиция  е напълно
чужда и дори не разбира значението на думата евреин. Ала еврейският произход, макар и напълно превъзмогнат, продължава да бъде проблем за нея. Навярно
тъкмо защото не го разбира, тя страстно изследва и разпитва юдейството:
то се явява не просто като биографична даденост, а като изтласканото, като
несъзнаваната „потенция” на нейното мислене. И не можем да прочетем и разсъждението за тримата сина на Ной и съдбата на средиземноморската цивилизация, без да си даваме ясна сметка за драмата на сблъсъка със собствения
произход за онази, която иска да остане „сама в пустинята”.
Симон Вейл поставя Европа под знака на напрежението, противоречията, разстоянията, които приближават и разделят тримата сина на Ной, т.е. народите,
езиците, традициите и боговете на средиземноморския свят. С Европа ще бъде
свършено, когато престане това непрестанно движение и обмен. Съдбата на
наследниците на тримата сина показва ясно, че европейското приключение е
в този непрестанен хетерогенезис. Във всеки от своите жестове, във всяко
от своите намерения и действия всеки един от синовете се среща с противодействието на божественото. И затова когато Европа мисли, че е достигнала
най-сетне „твърда земя”, се оказва, че всъщност е завоювала просто една нова
апория и че постигнатата цел има вкуса не на придобитото, а на това, което
се отваря пред нейния неспокоен и разнороден дух. Именно върху този характер
на средиземноморската, европейската цивилизация, Вейл основава собствената
си идея за възможно противодействие на идолопоклонническия атеизъм на модерността. Нейното напрегнато питане се обръща към божественото именно
когато основалото Европа присъствие на божественото е изгубено. В сърцевината на нейното мислене е отсъствието на Този, когото тя страстно пита и
очаква (неслучайно тъкмо тъкмо с този текст завършва най-представителният
сборник от посмъртно публикуваните  творби: „Очакването на Бога”). Симон
Вейл е родена след Ницше и за нея отчаяният вик на безумеца, че „Бог е мъртъв” е ключът към модерността. Ала при Вейл смъртта на Бога е свързана
преди всичко с любовта на логоса, с тази любов, която иска да преобрази в логос
цялата действителност и всяко отсъствие, преобразяване, възможно единствено благодарение на саможертвата на самия Логос. „Обръщането” на битието
в логос, извършено от Платон и гръцкото мислене, само по себе си не може да
стигне до идеята за смъртта на Бога, това става единствено с решаващото
събитие, с Разпятието. Вейл се връща отново и отново към разпъването и
смъртта на Исус и никога към Неговото Възкресение – то остава недостъпно,
извън този свят, не в него е избавлението, а в изкуплението на споделеното
докрай злочестие и поетия кръст. Моралната непримиримост на Симон Вейл,
решимостта  да остане докрай отвън, да се хвърли в бездната на ужаса и
болката, я карат да отхвърли всяка друга възможност за среща с Другия освен
в тъмната нощ на страданието, карат я да се откаже дори от кръщението за
опрощение на греховете и вечен живот, за да може по-ясно да се чуе гласът,
който зове от нейната вътрешна пустиня.
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Симон Вейл

Трите сина на Ной
и историята на
средиземноморската
цивилизация1
Традицията по отношение на Ной и неговите синове хвърля бляскава светлина
върху историята на средиземноморската цивилизация. Трябва да извадим от
нея прибавеното с омраза от евреите. Тяхното тълкуване е чуждо на самото
предание, това се набива на очи, защото вменяват вина на Хам и стоварват
проклятието върху единия от синовете му на име Ханаан. Евреите се хвалят,
че са изтребили напълно под водачеството на Исус Навин голям брой градове и
народи на територията на Ханаан. Който иска да удави кучето си, го обвинява,
че е бясно. Който го е удавил, още повече. Не се приема свидетелството на
убиеца против жертвата.
Яфет е предтечата на скитащите народи, в които разпознаваме тези, които
наричаме индоевропейци. Сим е предтечата на семитите, евреите, арабите,
асирийците и др.; сред тях някои нареждат днес и финикийците на езикови основания, които не са убедителни; а други, без скрупули по отношение на мъртвите,
които трябва всичко да понесат и моделирайки миналото с оглед на настоящите си цели, уподобяват даже финикийци и евреи. В библейските текстове няма и
намек за родство между двата народа, напротив. Виждаме в Битие, че финикийците са произлезли от Хам. Същото е и за филистимците, които считаме днес
за критяни и следователно за пеласги; както и за предхождащото семитското
нашествие население на Месопотамия, т.е. шумерите, от които вавилонците
ще заемат после своята цивилизация. Цялата средиземноморска цивилизация,
която непосредствено предхожда историческите времена, произлиза от Хам.
Това е списъкът на цивилизоващите народи.
Библията казва: „Всевечният видя, че всичките сърдечни мисли на човека бяха
зло във всяко време... и се разкая”. Ала го има и Ной. „Ной беше човек праведен
и непорочен в своя род; Ной ходеше по Бога”. Преди него, от началото на човечеството, праведни са били само Авел и Енох.
Ной спаси човешкия род от унищожение. Една гръцка традиция приписва това
благодеяние на Прометей. Девкалион, Ной от гръцката митология, е син на Прометей. С една и съща гръцка дума се означава ковчегът на Девкалион и при
Плутарх сандъкът, в който е затворено тялото на Озирис. Християнската ли1

Този непубликуван приживе текст на Симон Вейл е включен в сборника Attente de Dieu, Paris, 1966.
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тургия сближава Ноевия ковчег и Кръста.
Ной, видимо пръв, като Дионис сади лозе. „И пи вино, опи се, и лежеше гол в шатрата си”. Виното се оказва също заедно с хляба в ръцете на онзи Мелхиседек,
цар на мира и справедливостта, свещеник на Всевишния Бог, на когото се покорява Авраам, като плаща десятъка и приема неговата благословия, и по повод на
когото е казано в Псалма: „Всевечният каза: седни от дясната ми страна... Ти
си свещеник навеки по чина на Мелхиседек”; за когото свети Павел пише: „Цар
на мира, без баща, без майка, без родословие, нямащ нито начало на дни, нито
край на живот, и по такъв начин уподобен на Сина Божий, пребъдва завинаги
свещеник”.
Виното, напротив, е забранено на израилевите свещеници в служението на Бога.
Ала Христос от началото до края на публичния си живот пие вино сред своите.
Той се сравнява с лозата, в очите на гърците – символично жилище на Дионис.
Първото му действие е превръщането на водата във вино; последното, превръщането на виното в кръв Божия.
Ной, опиянен от виното, лежи гол в своята шатра. Гол като Адам и Ева преди
грехопадението. Престъплението на непослушанието предизвика у тях срама
от тялото и още повече срама от душата им. Всички ние, които имаме дял в
престъплението им, имаме дял и в срама им и много се грижим да е винаги около
душите ни дрехата на плътските и социални мисли. Все пак един ден ще трябва
да я загубим, ако вярваме на Платон, който казва, че всички са съдени и че мъртвите и голи съдии съзерцават със самата душа самите души, всички те мъртви
и голи. Само няколко съвършени личности са мъртви и голи тук долу, приживе.
Такива са свети Франциск от Асизи, чиято мисъл бе неизменно прикована в голотата и бедността на разпнатия Христос, свети Йоан Кръстни, който не пожела
нищо друго на този свят освен голотата на духа. Но ако са понасяли да бъдат
голи, то е, защото са били опиянени, опиянени от виното, което тече всеки ден
на олтара. Това вино е единственият лек срещу обзелия Адам и Ева срам.
„Хам видя голотата на баща си и излезе, та обади на двамата си братя. Но те
не искаха да я видят. Те взеха дреха и като вървяха заднишком, покриха своя
баща”.
Египет и Финикия са деца на Хам. Херодот, потвърден от много предания и
свидетелства, вижда в Египет произхода на религията и във финикийците нейните разпространители, елините получават цялата си религиозна мисъл от пеласгите, които са получили почти всичко с посредничеството на финикийците
от Египет. Една великолепна страница от Йезекиил потвърждава казаното от
Херодот, защото Тир е сравнен с херувима, който пази дървото на живота в
Едем, а Египет със самото дърво на живота – това дърво на живота, на което
Христос уподобява Царството небесно и което има за плод самото тяло на
провесения на Кръста Христос.
„Плачи за тирския цар и му кажи: „...Ти си печат на съвършенство... ти беше в
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Едем, в Божията градина... Ти беше помазан Херувим, за да осеняваш... ходеше
посред огнени камъни. Ти бе съвършен в пътищата си от деня, когато бе сътворен, докле не се намери в тебе беззаконие...
Кажи на фараона: „...С кого се сравняваш ти?... Той беше кедър с гиздави ветви,
върхът му сред гъсти облаци... от многото води растеше. В клоните му виеха
гнезда всички небесни птици, под ветвите му раждаха малки всички полски зверове, а под сянката му живееха всички големи народи. Той хубавееше с високия
си ръст, с дългите си ветви, защото коренът му лежеше край големи води... Ни
едно дърво в Божията градина не се равняваше с него по хубостта си... всички
едемски дървета му завиждаха... Аз го отхвърлих. И съсякоха го чужденци, найлюти измежду народите, и го хвърлиха в планините... на неговите отломки се
наместиха всички небесни птици... аз направих да тъжат за него, затворих заради него дълбокия извор... помрачих за него Ливан”.
Да можеха само да бъдат в сянката на това дърво големите нации. Никога след
Египет, никъде другаде не откриваме изрази с тази тъй сърцераздирателна
нежност на свръхестествената справедливост и милосърдие към хората. Един
надпис отпреди четири хиляди години поставя в устата на Бог ето тези думи:
„Създадох четирите вятъра, за да може всеки човек да диша като своя брат;
големите води, за да може от тях да черпи бедният, тъй както неговият господар; създадох всеки човек, подобен на своя брат. Забраних им да вършат беззаконие, но сърцата им развалиха това, което словото ми предписа”. Смъртта
прави от всеки човек, бил той богат или беден, един Бог за вечността, един
оправдан Озирис, ако е в състояние той да каже на Озирис: „Господарю на истината, нося ти истината. Разруших злото за теб”. Затова той трябва да може
да каже: „Никога не изтъкнах името си за почести. Не карах никой да работи
допълнително за мен. Не наказах никой роб чрез неговия господар. Не умъртвих
никого. Не оставих никого гладен. Не всях в никого страх. Не накарах никого да
плаче. Не направих гласа си високомерен. Не останах глух за думите на истина
и правда”.
За хората свръхестественото сравнение може да бъде само участие в състраданието на Бога, което е Страданието на самия Бог. Херодот видял свещеното
място, където пред един пълен с вода каменен купел всяка година чествали
празника, който наричали мистерия и който представял зрелището на Страстите Божии. Египтяните знаели, че на човек е дадено да види Бога единствено в
жертвения агнец. Преди близо двадесет хиляди години, ако вярваме на Херодот,
един човек, свят и навярно божествен, когото той нарича Херакъл и който може
би е тъждествен с Нимрод, внук на Хам, поискал да види Бог лице в лице и го
възмолил за това. Бог не искал, но тъй като не могъл да устои на молитвата,
убил и одрал овен, взел главата му за маска, надянал руното му и се показал по
този начин. В памет на което само веднъж годишно в Тива убивали овен и обличали статуята на Зевс с тленните му останки, докато народът скърбял за него;
после погребвали овена в свещен гроб.
Познанието и любовта на едно второ божествено лице, различно от Бога, Все-
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могъщия творец, и същевременно тъждествено с него, едновременно мъдрост
и любов, подреждащо цялата вселена, възпитаващо хората, обединяващо в себе
си благодарение на въплъщението човешката природа с божествената, опосредстващо, страдащо, изкупващо душите: ето какво намериха нациите в сянката
на чудодейния народ, син на Хам. Ако това е опиянилото Ной вино, когато Хам го
видял пиян и гол, то той е могъл действително да изгуби срама, дял на децата
Адамови.
Елините, синове на Яфет, който отказал да види голотата на Ной, пристигнали
невежи на свещената гръцка земя. Това е показано от Херодот и много други
свидетелства. Но първите дошли сред тях, ахейците, жадно пили от открилото
им се учение.
Богът, който е друг от Върховния Бог и същевременно е тъждествен с него, е
скрит при тях с голям брой имена, които не биха го забулили за очите ни, ако не
бяхме заслепени от предразсъдъци, защото голям брой отношения, алюзии, твърде ясни препратки показват взаимозаменяемостта на тези имена и помежду им,
и с онова на Озирис. Някои от тези имена са Дионис, Прометей, Коре, Персефона,
Минос, Хермес, Аполон, Артемида, Световна душа. Друго име с чудесна съдба е
Логос, Слово, или по-скоро отношение, опосредстване.
Гърците имали също така познанието, получено несъмнено от Египет, защото
нямало друг извор за тях, за едно трето лице на Троицата, отношение между
другите две. То се явява навсякъде при Платон и още при Хераклит; химнът към
Зевс на вдъхновения от Хераклит стоик Клеант разстила Троицата пред очите
ни:
...Такава е силата на служителя, когото държиш в непобедимите си ръце.
Нещото с двойно острие, огнено нещото, вечно живото, гръмотевицата...
С нея ти съвсем право управляваш всеобщия Логос през всяко нещо...
Той, роден тъй велик, върховен цар във вселената.
Под множество имена, всички равностойни с Изида, гърците познавали женско,
майчинско, девствено, никога недокоснато, нетъждествено с Бога и все пак божествено същество, Майка на хората и нещата, Майка на Посредника. Платон
говори за нея ясно, но приглушено, нежно и уплашено в Тимей.
Други, произлезли от Яфет или Сим народи, приели късно, но жадно даваното от
синовете на Хам учение. Такъв бил случаят с келтите. Те се подчинили на учението на друидите, несъмнено предшестващо тяхното идване в Галия, защото
това пристигане било късно, а едно гръцко предание посочва галските друиди
като едно от началата на гръцката философия. Друидизмът трябва, значи, да
е бил религията на иберите. Малкото, което знаем за това учение, го доближава до Питагор. Вавилонците попили месопотамската цивилизация. Асирийците,
този див народ, останали несъмнено почти напълно глухи. Римляните били напълно глухи и слепи за всичко духовно до деня, в който били повече или по-малко
очовечени от християнското кръщение. Изглежда, че германските племена са
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получили едва с християнското кръщение някаква идея за свръхестественото.
Но със сигурност трябва да изключим готите, този тракийски, колкото и германски народ от праведни, родствен с гетите, тези безумно влюбени в безсмъртието и отвъдния свят номади.
Израил посрещнал с отказ свръхестественото откровение, защото не му трябвал говорещ скришом в душата Бог, а Бог, присъстващ в националната общност
и покровител във войната. Той желаел силата и благоденствието. Въпреки честите си и продължителни контакти с Египет евреите останали непромокаеми
за вярата в Озирис, безсмъртието, спасението, в отъждествяването на душата
с Бога чрез любовта. Този отказ направил възможно умъртвяването на Христос.
След тази смърт той продължил в разпръсване и страдание без край.
Все пак Израил получил на моменти озарения, които позволили на християнството да тръгне от Йерусалим. Йов е месопотамец, а не евреин, но неговите
чудесни слова присъстват в Библията; и той споменава в тях за Посредника с
висшата функция на арбитър между самия Бог и човек, която Хезиод приписва
на Прометей. Даниил, първият по летоброене сред евреите, чиято история не е
омърсена от нищо жестоко, бил посветен по време на изгнанието в халдейската
мъдрост и бил приятел на медическите и персийските царе. Персите, казва Херодот, отхвърляли всяко човешко представяне на божеството, но обожавали редом
със Зевс небесната Афродита под името Митра. В Библията тя несъмнено се
явява под името Мъдрост. По време на изгнанието дошлото от Гърция, Египет
или другаде понятие за страдащия праведник се промъкнало и в Израил. По-късно елинизмът обхванал за известно време Палестина. Благодарение на всичко
това Христос могъл да има ученици. Ала колко дълго, търпеливо и предпазливо
трябвало да ги възпитава. Докато евнухът на царицата на Етиопия, страната,
която в Илиадата се явява като избраната страна на боговете, където според
Херодот обожавали единствено Зевс и Дионис и където, според същия Херодот,
гръцката митология поставя убежището, където бил скрит и съхранен младенецът Дионис, та този евнух нямал нужда от никаква подготовка. Той получил
кръщението още щом чул разказа за живота и смъртта на Христос.
Римската империя била наистина идолопоклонническа. Идол била държавата. Обожавали императора. Всички форми на религиозен живот трябвало да се подчинят на това, никоя от тях не можела да се издигне над идолопоклонничеството.
Били напълно изтребени всички галски друиди. Убивали и затваряли пламенните
почитатели на Дионис, обвинявайки ги в разврат, твърде несъстоятелен мотив,
като се вземе пред вид количеството публично толериран разврат. Преследвали
питагорейците, стоиците, философите. Останало само ниското идолопоклонничество и така предадените на първите християни предразсъдъци на Израил се
оказали верни по съвпадение. Гръцките мистерии от дълго време били западнали,
а внесените от Изтока били толкова автентични, колкото и теософските вярвания днес.
Така се наложила една грешна представа за езичеството. Не си даваме сметка,
че ако евреите от времето на разцвета възкръснат между нас, първата им мисъл
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би била да ни изколят всичките ведно с кърмачетата в люлките и да изравнят със
земята нашите градове. Биха нарекли Христос Ваал, а Богородица Астарта.
Проникнали в самата същност на християнството, предразсъдъците им лишили от корен Европа, откъснали я от нейното хилядолетно минало, установили
плътна, непроницаема преграда между религиозния и профанния, изцяло наследен
от тъй наречената езическа епоха, живот. Така лишената от корени Европа
по-късно продължи собственото си обезкореняване, като до голяма степен се
раздели със самата християнска традиция и без да може да възстанови никаква
духовна връзка с Античността. После тя отиде на всички останали континенти
на земното кълбо, за да ги лиша на свой ред и тях от корени с оръжията, парите,
техниката, религиозната пропаганда. Вече можем навярно да заявим, че цялото
земно кълбо е лишено от корени и скърби по своето минало. И то защото раждащото се християнство не можа да се раздели с традиция, която стигна при
това до убийството на Христос.
И все пак не против идолопоклонничеството изригна огънят на Христовия гняв,
а против фарисеите, дейци и застъпници на еврейското религиозно и национално
възраждане, врагове на елинския дух: „Вие взехте ключа на познанието”. Схванат ли бе някога пълният обхват на това обвинение?
Християнството, разцъфтяло в Юдея под римско господство, едновременно носи
в себе си духа и на тримата сина на Ной. Има войни между християни, в които
духът на Хам е на едната страна, този на Яфет – на другата. Такъв е случаят с
албигойската война. Неслучайно в Тулуза се намират римски статуи в египетски
стил. Ала ако духът на синовете, които отхвърлиха своя дял от опиянението и
голотата, може да се намери сред християните, колко по-разпространен е той
сред онези, които отхвърлят християнството и открито вземат отново покривалото на Сим и Яфет.
Всички онези, които имат по-голям или по-малък, пряк или косвен, съзнаван или
несъзнаван, но автентичен дял във виното на Ной и Мелхиседек, в кръвта на
Христос, всички те са братя от Египет и Тир, осиновени деца на Хам. Но днес
децата на Яфет и Сим вдигат много повече шум. Едните могъщи, другите преследвани, разделени от свирепа вражда, те са братя и много си приличат. Те
си приличат по отказа от голотата, по нуждата от направена от плът, и то
колективна плът, дреха, която да предпази от светлината злото, което всеки
носи в себе си. Тази дреха прави Бог безобиден, тя позволява безразличното Му
отричане или утвърждаване, призоваването Му под грешни или верни имена; тя
позволява именуването Му с Неговото име без страх, че душата ще бъде преобразена от свръхестествената мощ на това име.
Историята на тримата братя, от които най-младият, както във всички приказки, получава чудесното приключение, та има ли тази история по-далечен от бреговете на Средиземноморието обхват? Трудно е да го отгатнем. Можем само да
мислим, че индуистката традиция, тъй невероятно сходна в сърцето на своето
вдъхновение с гръцката мисъл, най-вероятно не е индоевропейска по произход;
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инак елините щяха да я притежават още с пристигането си в Гърция и нямаше
да трябва всичко да научат. От друга страна, според Нонос за Индия става два
пъти дума в дионисиевата традиция; Загрей е отгледан до една индийска река,
наречена Хидаспе, а Дионис е извършил пътешествие в Индия. Отивайки натам,
той срещнал по пътя си безчестен цар, който изпратил армията си срещу него,
докато той, невъоръжен, бил на юг от планината Кармил и се принудил да дири
убежище в Червено море. Илиадата също говори за този инцидент, но без да
определя неговото местоположение. За Израил ли става дума? Както и да е, родството на Дионис с Вишну е очевидно и Дионис се нарича още Бакх. Не можем да
кажем нищо повече за Индия, а навярно не можем да кажем нищо и за останалата
Азия, за Океания, за Америка и Черна Африка.
Ала що се отнася до Средиземноморието, легендата за тримата братя е ключът на историята. Хам действително е получил проклятие, което го сродява с
всички неща, с всички същества, които ексцесът на красота и чистота обрича
на нещастие. Всички завоеватели произлизат от доброволно слепите синове.
Всеки път, когато народът завоевател се е подчинил на духа на мястото, което
е това на Хам, и е попил неговото вдъхновение, е имало цивилизация. Всеки път,
когато е предпочел горделивото си невежество, е имало варварство и за векове
се е разстилал по-лош и от смъртта мрак.
Нека духът на Хам скоро отново разцъфне по бреговете на тези вълни.

Приложение
Има още едно доказателство, че Ной е получил откровение. Казано е в Библията,
че Бог е сключил завет с човечеството в лицето на Ной, завет, чийто знак е
дъгата.
Това откровение има връзка с понятието за жертвоприношение. Бог, вдъхвайки
благоуханието от жертвоприношението на Ной, решава, че никога не ще мисли
вече да унищожава човечеството. Това жертвоприношение е изкупително. Можем да си помислим даже, че става дума за предусетеното жертвоприношение
на Христос.
Християните наричат жертвоприношение литургията, която всеки ден повтаря
Страданието на Христос. Бхагавад Гита, която предшества християнската ера,
също кара въплътения Бог да каже: „Жертвоприношението, това съм аз самият,
наличен в това тяло”. Връзката между идеята за жертвоприношението и въплъщението е навярно твърде древна.
Троянската война е един от най-трагичните примери за войната на двамата
братя против Хам. Това е покушение на Яфет срещу Хам. На страната на троянците намираме само произхождащи от Хам народи; не намираме нито един от
другата страна.
Има едно привидно изключение, което всъщност е потвърждение. Това са критя-
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ните. Крит е един от бисерите на произлязлата от Хам цивилизация. В Илиадата виждаме критяните на страната на ахейците.
Но научаваме от Херодот, че те са били лъже-критяни. Това са били елини,
които малко преди това са заселили почти обезлюдилия се остров. И все пак
при тяхното завръщане разгневеният от участието им в тази война Минос ги
поразява с чума. През V век делфийската Пития забранява на критяните да се
присъединят към гърците в медическите войни.
Троянската война действително е начинанието за разрушаването на цяла една
цивилизация. Това начинание успява.
Омир винаги нарича Троя „светия Илион”. Тази война е първородният грях на гърците, тяхното угризение. Благодарение на това угризение палачите заслужили
да наследят поне частично вдъхновението на своите жертви.
Ала е вярно също, че с изключение на дорийците гърците били смесица от елини
и пеласги, смесица, в която елините били завоевателите, но всъщност господствали пеласгите. Пеласгите произлизат от Хам. Елините са научили всичко от
тях. Атиняните били почти чистокръвни пеласги.
Ако приемем, че според едната от двете хипотези, между които се разделят
ерудитите, евреите са излезли от Египет през XIII век, то времето на Изхода е
близко до епохата на Троянската война, така както ни я посочва Хезиод.
Тогава едно просто предположение идва наум. А то е, че мигът, в който Мойсей
преценява, със или без божествено вдъхновение, че евреите достатъчно са бродили в пустинята и могат да влязат в Палестина, е същият, в който страната
е била изпразнена вследствие на Троянската война от своите войници, защото
троянците са извикали на помощ дори доста отдалечени народи. Водените от
Исус Навин евреи са могли да изтребят без мъка и много чудеса лишеното от
защитници население. Но един ден тръгналите за Троя войници се завърнали.
Тогава престанали завоеванията. Дори в началото на книгата Съдии виждаме
евреите много по-малко напреднали, отколкото в края на книгата на Исус Навин;
виждаме ги в схватка с народи, за които се казва при Исус Навин, че изцяло са
унищожили.
Разбираме тогава защо Троянската война не оставя никаква следа в Библията, а
завладяването на Палестина от евреите – никаква следа в гръцките предания.
Въпреки това пълното мълчание на Херодот за Израил остава твърде загадъчно.
Навярно този народ по онова време, е бил считан за богохулен, за нещо, което
не бива да се споменава. Това става разбираемо, ако тъкмо той е бил обозначен
с името Ликург, царят, който с въоръжението си, се хвърли върху невъоръжения
Дионис. Ала след завръщането от изгнанието и възстановяването на Храма със
сигурност е настъпила промяна.
Преводот френски: Владимир Градев
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В ТЪРСЕНЕ НА БЪЛГАРСКАТА
ИДЕНТИЧНОСТ
Възможно ли е едно ново „ойкумене”1

България е страна без идентичност. Българският национализъм затова е смешен, защото е странна смес от фашизоидно неоезичество, людмилаживковски
патос, сервилничене пред Москва и дебелашко надуване пред съседите. Факт е,
че идентичностите по принцип са йерархични и притежават различни компоненти (културни, политически, географски и социални)2, които се допълват или влизат в противоречие една с друга. Но е и факт, че разпадането на българската
идентичност е толкова всеобхватно, че вече е трудно да се посочи какъвто и
да е обединяващ нацията символ. По тази причина пълноправното членство в
НАТО и Европейския съюз не стана за България това, което беше за другите централноевропейски страни – окончателно увенчаване на продължителните усилия
за отстояване на облик и цивилизационна принадлежност.

Предизвикателствата пред българската идентичност
За българското общество Западът започна да се превръща в доминантна цел
някъде в края на 70-те и началото на 80-те години на миналия век. Отначало
илюзорен и овеществяван единствено през случайно преминали Завесата символи на капитализма, през 90-те той стана реален политически и обществен
проект. Бавно и несигурно българите вървяха по пътя на този проект, крайната
1

Част от идеите в тази статия за пръв път бяха застъпени в публикацията ми във в. ГЛАСОВЕ от януари 2007 г. Вж. П. Николов-Зиков. 1 януари като кръстопът на българската идентичност. В: ГЛАСОВЕ, бр. 3,
19–25.01.2007.

2

Вж. например С. Хънтингтън. Кои сме ние? Предизвикателствата пред националната идентичност на Америка. С., 2005.
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цел на който беше превръщането на страната в част от обединена Европа, а
това ще рече и трансформация на българската национална идентичност.
Тази цел вече е постигната, но само частично, защото България наистина е
част от Европа, но от една Европа, която се бои да се дефинира през историческото, културното и религиозното си наследство. Българското общество е
част от една релативистична и бюрократична Европа, която по дефиниция не
може да се превърне във фундамент на нов идентитет. И ако през 90-те години
България беше поле на битка между различни геополитически конфигурации, в
началото на ХХI век битката се води между различни идентичности. Формално
част от Запада, България продължава да съществува в две мощни културни,
икономически и политически орбити – руската и турската.
Отърсила се от последните конвулсии на своя преход, Русия видимо възражда
най-атавистичните рефлекси на руската и на съветската империи и отново
гледа на себе си като на мощна експанзионистична сила, а на най-западната
част на Евразийския суперконтинент – като на своя естествена периферия.
През последните години Москва на няколко пъти безпардонно смачка опитите за
съпротива в страни в политическа и културна консолидация, на чийто фон става
очевидно колко недостатъчни ще са защитните механизми на едно атомизирано
и с разпадащи се идентичности общество, каквото е българското.
Поведението на Турция е не по-малко тревожно. Анкара води преговорите с
Европейския съюз от позицията на силата, а европейската бюрокрация – от позицията на политическата безотговорност. В България (през етническата турска партия) Турция създава свои политически „анклави”, които може да използва
като плацдарм за по-сетнешно икономическо и политическо влияние. Допълнителен щрих към картината е фактът, че България е в тежка демографска криза и
дисбалансът между двете страни е толкова голям, че приемането на Турция в
ЕС би превърнало малката  северна съседка в хинтерланд на Истанбул, с всички
последствия от това за неукрепналата българска идентичност.
Очевидно Брюксел няма желанието или силата да предпази Балканите от руската и турската експанзия. ЕС няма политическата воля да отстоява своя
енергиен суверенитет и ценностите си, рискувайки нова студена война с Москва. Нито има желанието да изключи Турция от интеграционния процес, предизвиквайки нейното радикализиране и лишавайки се така от санитарния кордон с
ислямския фундаментализъм.
Евентуалното членство на неподготвена Турция в ЕС би имало още едно негативно последствие по отношение на България. То неизбежно ще доведе до
подмяна на устройството на съюза и ще даде зелена светлина на проекта за
Европа на различни скорости. Днешна федерална Европа ще се трансформира
в хлабав съюз от страни, поставени в концентрични кръгове около Брюксел
– обусловени от икономически, географски и културни особености. Така едва
влязла в преддверието на Запада, България отново ще се изправи пред въпроса
за своята идентичност и за геополитическата конфигурация, в която да бъде.
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Естественият резултат би бил всмукване в турската или руската орбита или
дори по-лошото – страната да се превърне в територия на сблъсък между двете
регионални суперсили. Така българският път към Европа по парадокс ще завърши
с катастрофа там, където е започнал преди век и половина.

Конструирането на балканските идентичности
през ХIХ в.
Откъде и как започва българският път към Европа? Кога е конструирана крехката българска идентичност, най-добре синтезирана във фразата „Европейци сме,
ама не съвсем...”? Отговорът на тези въпроси е, разбира се, прост – националната идентичност на българите се изгражда през ХIХ в. заедно с идентичността на всички балкански християнски народи. Този процес е резултат от просвещенските и националистическите идеи, които нахлуват в Югоизточна Европа
от Запад и които променят до неузнаваемост обществата в късната Османска
империя. Така в рамките на няколко десетилетия всеки един от християнските
народи, подвластни на султана, се сдобива с нова „самоличност”, често разминаваща се с историческата реалност.
До XVIII–XIX в. гърците живеят със самочувствието на ромеи, т.е. наследници
на Източната римска империя, обикновено наричана Византия. Нещо повече,
между късносредновековна Византия и Гърция на XVIII в. има абсолютен континуитет. Не просто общественото устройство, патриархалните институции и
разбира се, Църквата са едни и същи, а елитът (т.нар. фанариоти) на традиционното гръцко общество е в значителна степен биологически наследник на
византийската аристокрация. През XVIII в. обаче под влиянието на модерните
за Европа просвещенски идеи мислители като Адамантиос Кораис и Евгениос
Вулгарис конструират нова идентичност, която почива върху гръцкото класическо наследство. Така някак внезапно споменът за Византия става неудобен и
на мястото на грозните византийски патета се появяват красиви гръцки лебеди. Този процес е съчетан и с остро отрицание на Вселенската патриаршия,
православната традиция, фанариотския елит и всичко онова, което напомня за
миналото.3
Не по-малко любопитна е трансформацията, която преживяват в идентичността си власи и молдовци. До XVIII–XIX в. двете дунавски княжества също са част
от византийското (в най-широкия смисъл на тази дума) културно и политическо наследство. И Влашко, и Молдова се управляват от назначаеми от султана
князе – в голямата си част произхождащи от средите на фанариотите. Тогава
обаче, също толкова внезапно, колкото гърците, власи и молдовци „преоткриват”
своята латинска или романска идентичност. Установявайки в захлас, че езикът
им спада към романската езикова общност, отвъддунавските просвещенци изтръгват народите си от техните „непрестижни” корени и им вменяват, че са
ни повече, ни по-малко, внуци на Цезарите и първи братовчеди с французите. В
3

По повод конструирането на гръцката национална идентичност вж. Ст. Грънчаров. Балканският свят. Идеи
за държавност, национализми и развития от началото на ХІХ век до края на Първата световна война. С., 2001
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крайна сметка двата народа дори променят своето име, приемайки благозвучното румъни, т.е. римляни.4
Трансформацията при сърбите върви по сходен път. Също както гърци и румънци, сърбите ще конструират една фалшива идентичност, която не може да се
открие в предходните времена. И докато сливането на молдовци и власи ще
стане сравнително безболезнено, то опитът за сливането на православните
сърби и хърватите католици в една обща югославска сплав ще завърши в зловещата касапница на последната европейска война. Както и своите съседи,
сърбите конструират своята идентичност не върху традиционните си православно-византийски корени, а върху имагинерното родство на кръвта със западнобалканските славянски народи.
И не на последно място, в края на XVIII и началото на XIX в. с нова идентичност
се сдобиват и българите. Макар и с не толкова въодушевление, колкото румънците, в този период България открива, че също принадлежи на голямо езиково
семейство. И от Паисий Хилендарски насетне се поставя една устойчива традиция националната идентичност да се търси в две посоки: 1) в общия произход
с руснаците и другите славянски народи; и 2) в конфронтация с гърците5. Тъй нареченото Българско възраждане (по същество закъсняло Просвещение, съчетано
с прииждащите вълни на модерния либерализъм и национализъм6) на практика ще
представлява едно непрекъснато усилие за еманципация на българите от гръцката (а това ще рече фанариотската и византийската) култура и традиция. И
именно това усилие, на което слабият български консерватизъм няма да може да
противостои7, ще доведе до крайния резултат – едно неконсолидирано общество, лесна плячка на руските и турските геополитически претенции.
Ето как в рамките на няколко десетилетия на Балканите ще се появят поне
четири съвършено нови национални идентичности, които не просто не почиват
върху реални исторически корени, а се раждат в сблъсък с тях и са тяхното
най-голямо отрицание. Новите идентичности са толкова убедителни, че в един
момент започват да изглеждат по-автентични от старите.8 Единственото
притеснително обаче е, че по правило всяка от балканските страни през XX в.
ще претърпи крах на националните си стремления (България и Гърция в първата
половина на века, а Сърбия в неговия край)9. И в крайна сметка всяка една от
тях днес ще се намери в положение, близко до това на България.

4
Вж. отново Ст. Грънчаров. Цит. съч.; а също и Д. Мишкова. Приспособяване на свободата. Модерност-легитимност в Сърбия и Румъния през ХІХ век. С., 2001.
5
По-късно към това ще бъде добавена и конфронтацията с турците като доминиращия народ в империята,
принадлежащ към една чужда ислямска религиозна традиция.
6

По повод Възраждането като отделна епоха вж. изключително интересния сборник със статии Балканският
ХІХ век. Други прочити, С., 2006.

7
П. Николов. Основи и принципи на българското консервативно светоусещане през втората половина на ХІХ
в. В: сп. Разум, ІІІ, №1, 2004.
8

По този повод вж. Пл. Цветков. Народностно потекло и национално самосъзнание. С., 2007.

9

Единственото изключение – Румъния, на практика представлява най-разделената национална общност в
Европа с няколко мощни кливиджа от стопанско, етническо и друго естество.
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Новото ойкумене?
Каква е ситуацията днес? Могат ли да се търсят други посоки на развитие на
българската национална идентичност? И могат ли да се търсят именно във
възобновяване на прекъснатия общ път на нациите, част от византийското наследство? Дали ключът към отговора на въпроса за изгубената българска идентичност не е в осъзнаването на това кои граници точно паднаха за България с
пълноправното членство в ЕС? Не е ли факт, че макар и все още бавно, България
по неизбежност се отваря към двете си европейски съседки Румъния и Гърция?
Не са ли именно те най-близки до България по историческо развитие, религия и
манталитет, за разлика от турци и руснаци? Дали в крайна сметка алтернативата не се крие в реставрацията на прибързано погребания „византийски”
ред? Не е ли възможно да се възроди някогашното византийско ойкумене – като
надетническа и наддържавна общност, в която европейската претенция е в
съзвучие с историческото наследство?10
До XVIII в., макар и под турска доминация, християнските народи на Югоизточна
Европа представляват едно цяло, с политически, религиозен и културен център
в квартала Фенер в Цариград, с наднационален елит в лицето на фанариотите
(гърци, българи, румънци и дори албанци). В продължение на векове този елит ръководи най-вече през Църквата православните в империята. Търновските митрополити и охридските архиепископи, макар и в голямата си част етнически гърци,
обгрижват своето паство и водят дипломатически и политически разговори от
името на България. Българите Богориди, независимо дали князуват в Молдова,
на гръцкия остров Самос или в българската Източна Румелия, защитават интересите на своите поданици с точно това самочувствие, което позволява на
европейската висша аристокрация от епохата да се чувства у дома си на целия
континент.
Антихристиянският рационализъм и национализмите на ХIХ в.11 разрушават този
свят. На мястото на една цивилизация с универсалистка претенция и което
е по-важно, с интелектуален потенциал да я отстоява, се появяват слаби национални общности с провинциални елити. Обругани, фанариотите слизат от
историческата сцена и нямат почти никаква роля в управлението на новите
държави, след като в продължение на векове стоят в първите редици на една
от най-мощните империи в човешката история. Новите елити нямаха нито самочувствието, нито възможността да общуват с останалия свят по друг начин
освен в ролята на лоши преписвачи. По тази причина политическата класа в
балканските страни никога не ще поеме отговорности, надхвърлящи националните граници, оставайки вярна на основната си функция – да защитава имитативните идентитети, защото тяхното рухване би било заплаха за нейното
съществуване.
10

За византийската общност и ойкуменето вж. Д. Оболенски. Византийската общност. Източна Европа
500-1453. С., 2001.

11

По повод либералния национализъм на XIX в. и традиционните ценности вж. Дж. Лукач. Демокрация и популизъм. Страх и омраза. С., 2005
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През XIX в. става и нещо още по-важно. Мощната институция на Вселенската
патриаршия започва да играе декоративна роля на фона на новите национални
и секуларни институции. Самите Църкви станаха национални и политически институции, нещо, което най-отчетливо се вижда, когато се проследи историята
на Българската екзархия. Православието затъва в ереста на етнофилетизма,
забравя вселенската си мисия и претенция и само приема мита за своята екзотичност12. Тази своеобразна абдикация неминуемо довежда до превръщането на
Руската православна църква в лидер на световното Православие с всички произтичащи от това последици13.
Имат ли днес Балканите интелектуалния потенциал да възстановят някогашния
консервативен порядък? Това е твърде сложен въпрос, защото тази реставрация
преминава през много трудни и дори болезнени решения.
От гледна точка на Църквата тя преминава не само през еманципиране от Русия, но и през преосмисляне на православното християнство като интегрална
част от европейската цивилизация. Тоест през преодоляване на ставащата му
все по-присъща навъсена антизападна и антимодерна природа.
От гледна точка на политическите елити тази реставрация задължително преминава не само през загърбване на примитивните национализми на XIX в., но и
през осъзнаването на всички наднационални отговорности. Тоест преди всичко
отговорността на България, Гърция и Румъния, като двигател на европеизацията на региона и приобщаването на засега периферните страни (Македония, Сърбия, Черна гора и Молдова) към Европа. В този ред на мисли може би голямото
предизвикателство пред тези страни ще бъде реинтегрирането на Украйна в
този неовизантийски свят, а оттам и в Европа. Ако последното стане факт, то
не просто ще се засили многократно значимостта на Православието в Европа,
но и ще се нанесе тежък удар върху Русия, за която битката за контрола над
Украйна е битка за съхраняване на собствената  европейска идентичност и
претенция. Загубата на тази битка ще превърне окончателно Москва в евразийска, а не в европейска сила.14
От гледна точка на интелектуалните елити може би предизвикателството е найголямо. Защото е нужно един осъзнат през ценностните си фундаменти културен
елит да поведе битка не просто срещу провинциалистките комплекси на балканските нации, а срещу интелектуалната агресия на съвременния релативизъм.
12

Следствие от етнофилетизма са и продължителните схизми, наложени на Българската (от 1872 до 1945 г.)
и на Македонската (от 1967 г. до ден днешен) православни църкви. По повод либералния национализъм и
Православието вж. също: П. Китромилидис. От кръста към флага. Аспекти на християнството и национализма
на Балканите. С., 1999; и П. Николов. Българското православие – между консервативното начало и либералните
експерименти. В: сп. Християнство и култура, №12, 2004.
13
Тези последици могат да се потърсят в две напълно различни посоки. От политическа гледна точка лидерската роля на Москва води просто до засилване на геополитическите ѝ аспирации и възможности спрямо Югоизточна Европа. От гледна точка на самото Православие обаче лидерската роля на една църква, която поне
до края на XIX в. остава на светлинни години от интелектуалните достижения на византийското богословие, се
оказва почти гибелна.
14

За Украйна като ключ към руската идентичност вж. Зб. Бжежински. Голямата шахматна дъска. Американското превъзходство и неговите геостратегически императиви. С., 1997.
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Доколко цялата тази посока на развитие на България и Югоизточна Европа е реалистичен проект, е трудно да се каже. В негова полза обаче може да се изтъкне поне един силен аргумент – въпреки всички трудности и предизвикателства
днес балканските православни общества преживяват своеобразен исторически
реванш. За пръв път от падането на Цариград насам нациите от някогашния
византийски кръг имат шанс за еманципация от Русия, доколкото принадлежат
на далеч по-благоденстващ политически, културен и икономически блок. Това
създава поне теоретичната база за възраждане на света на ойкуменето, така
както в цялото им разнообразие през XX в. се възродиха и другите специфични
европейски цивилизационни общности – на скандинавските народи, на народите
от Бенелюкс, на народите на Хабсбургското пространство и т.н. Дали не е въпрос на време европейският Югоизток заедно да преодолява външните заплахи и
да отстоява европейската си идентичност? Предстои да видим.
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Атанас Славов

Християнски идеи
в конституционализма
Исторически са познати различни форми и степени на взаимно проникване и влияние на сферите на религиозното, политическото и юридическото. Различен е
интензитетът на това проникване в средновековната християнска империя, просветената монархия от епохата на Просвещението и модерната конституционна държава. Процесът на възприемане на някои християнски идеи в съвременния
конституционализъм е обект на представяне в настоящия текст. Не толкова
институционалните отношения между държавата и Църквата, нито конкретни
конституционни институти, които защитават религиозната свобода, а религиозно-философските основания на съвременния конституционализъм са във фокуса
на изследователския интерес. Основната теза е, че християнски идеи са инкорпорирани в модерното право и оказват влияние върху изграждането на модерната
конституционна държава. Съществен принос за това има публичното приемане и
утвърждаване на съществуването на едно висше право, което съдържа ценности
и принципи, основаващи се на християнското благовестие. Тези ценности и принципи са фокусирани върху свободата на личността, запазването на нейния физически и духовен интегритет. Конституционният израз на ценности и принципи
на висшето право са механизмите и процедурите на конституционната държава
за ограничаването на произволната власт, както и включването на каталог на
правата на човека в повечето съвременни конституции.

1. Християнство и конституционализъм: „Кесаревото
кесарю, Божието Богу”
Опитите за идеен синтез между религия, политика и право по правило предизвикват оживени дебати в публичната сфера. Религиозно-политическият синтез
обикновено придобива холистки очертания на утопичен социален проект, който
се концентрира върху хегемонията на Държавата, Църквата, Нацията, Историята, а не върху свободата и достойнството на човешката личност.

95

Християнство и политика

Християнството често е използвано за оправдаване на конкретен социалнополитически ред. Неведнъж то е било основа за създаване и налагане на различни
форми на политическа религия1. Опитите за осъществяване на социалния проект на политическата религия в епохата на модерността имат деструктивни
последици както за обществата, така и за вярата. Всеки път, когато Църквата
допусне политическото да звучи от амвона, започне да благославя държавни лидери със съмнителна легитимност и в проповедта си да поддържа несправедлив държавен ред, тя се отдалечава от мистерията на Тялото Христово и се
превръща в тяло политическо2. С това Църквата отслабва своята спасителна
мисия в света и свидетелството за възкръсналия Син Божи, победил смъртта.
Християнството не е и не трябва да бъде политическа религия, то не обожествява политико-правния ред. В центъра на християнския духовен опит стои общението с Христос, участието в обожената човечност на Христос. Връзката
с Иисус е личностна и съборна едновременно, доколкото всеки християнин е жив
член на Тялото Христово – Църквата.
Църквата е в света, но не е от света. Тя е богочовешки организъм, общение
на свободните Божии синове, а не политико-правна организация. Църквата не е
от света, но е отговорна за света – за неговото освобождаване от смъртта,
възстановяване, преобразяване и освещаване3.
Категориите на политическата философия и на правото не могат да бъдат
безпроблемно приложени за описване на отношенията вътре в Църквата или на
мястото  в света, сред различните обществени организации. Бихме могли да
приемем, по думите на К. Шмит, че „всички най-значими понятия на модерното
учение за държавата са секуларизирани теологически понятия”4, но не можем да
се съгласим с прилагане на секуларни критерии за оценка на Църквата и нейната
мисия в света.
Секуларните институции на модерната държава не биха могли да бъдат в „симфония” с Църквата и нейната проповед, а по-скоро в нестабилен и динамичен
поляритет. По отношение на публичния ред Църквата не може да бъде идентифицирана с една определена от политическа, социологическа или юридическа
гледна точка институция5.
Пълното съгласие между Църквата и държавата е утопичен проект, който трудно намира основания и в самата евангелска проповед: „Отдайте, прочее, кесаревото кесарю, а Божието Богу” (Мат. 22:21). В същото време обаче всеки
християнин е призван да се моли „за всички, които са на власт, за да прекарваме
1

Вж. Градев, В. Изкушението на политическата религия, В: Християнство и култура, бр. 12/ 2004, с. 34–47.

2

Това е едно от основните предизвикателства пред Православната църква, която често поема парадни функции в държавния церемониал и дава израз на националистически идеологии, вж. Янакиев, К. Православната
църква и нейните базисни изкушения, В: Християнство и култура, бр. 2/ 2002.
3

Майендорф, Й. Византийско богословие, ГАЛ-ИКО, С., 1995, с. 172–174.

4

Carl Schmitt, Politische Teologie, Berlin, Duncker & Humblot, 1982, S. 61.

5

Майендорф, Й. Византийско богословие, с. 271.
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тих и мирен живот в пълно благочестие и чистота” (1 Тим. 2:2). Властта и
държавата не са божествени институции, но сами по себе си не са и противни
на Бога. Те имат своето място в мистерията на спасението, но не трябва
да изискват уважение и почитание, което се дължи само на Господ. Публичната
власт не следва да изпълнява политико-религиозни функции, но трябва да зачита
основни ценности и принципи на християнското благовестие.
Ако Църквата има божествен произход и самата тя е свидетелство за Царството
Божие тук на земята, то политическият и правният ред са ограничени само до земното. Това обаче не е аргумент за тяхното игнориране от Църквата и нейните членове. Към правно-политическия ред християните имат особена отговорност – именно
като християни, а не само като граждани. Съвременният либерален политико-правен
ред е иманентно свързан с конституционализма. Самият конституционализъм има
за цел ограничаването на произволната власт чрез подчиняването  на правото с
цел да се гарантира гражданската свобода6. Конституционализмът предполага наличието на конституция като върховен закон и обществен договор и/или различни
социални конвенции, в които са отразени фундаментални ценности, принципи и начала, които ограничават публичната власт и гарантират свободата на личността.
Конституционализмът, като политическа теория и работеща технология на модерното демократично управление, е резултат от продължителна социална и
културна еволюция от Античността до наши дни при доминиране на християнски
мисловни нагласи. Този процес е свързан с възприемането на фундаментални морални категории в самата правна система, с проникването на етико-религиозни
ценности и принципи в писаното право.
Историческите и идейните корени на конституционното управление са много и
различни, но някои от най-дълбоките са тези, които се основават на християнската традиция и на християнската политико-философска рефлексия в отговор на
тази традиция. Според различни изследователи ценностите и принципите с християнски корени, проникнали в модерния конституционализъм, са: равенството,
свободата, справедливостта, разпределението на властта и отговорността7.
Принципът на личното равенство изтъква общия духовен статус на всички хора
като носители на Божия образ и призвани към богоуподобяване. Това основно
библейско положение намира практически израз в религиозно-политическите форми, предписани от старозаветните текстове, в съборния характер на ранната
християнска Църква и по-късните монашески общности. Монархическият принцип на църковно управление е чужд на Православието и това е особено видно
в монашеската република на Атон. Съборното начало в Православната църква
изключва естествените йерархии и налага само една йерархия – установената
от Светия Дух. А Духът духа, където си иска (Йоан 3:8) и благодатта се излива
независимо от институционалния авторитет. С Възкресението на Христос за
6

McIlwain, C. Constitutionalism: Ancient and Modern, Cornell University Press, Ithaca, N. Y., 1958, p. 21.

7

Jonathan Chaplin,  Speaking from Faith in Democracy, Delivered at the Divinity Faculty, University of Cambridge,
24 January 2007: www.tyndale.cam.ac.uk/KLICE/pdfs/Inaugural.doc; John De Gruchy, Christianity and Democracy
(Cambridge: Cambridge University Press, 1995).

97

Християнство и политика

всекиго е открита възможността да стане нов човек. Расовите и етническите
разлики, социалният статус не са пречка за влизане в Царството, защото вече
„няма ни елин ни иудеин, ни обрязване ни необрязване, ни варварин ни скит, ни роб
ни свободник, а всичко и във всичко е Христос” (Кол. 3:11).
Принципът за равенството служи за съдържателна основа на модерната идея за
човешките права и на демократичната форма на управление. Тази връзка може
да се проследи в еволюцията на идеите в Западната църква и особено при някои
от протестантските църкви.
Принципът на духовната свобода предполага, че само доброволно изповядваната
вяра може да е истинска вяра. Признаването на духовната свобода в Западната
църква е резултат от трагични конфликти както между първите учени на новото време и Инквизицията, така и между цели държави, разделени по конфесионален признак. Вестфалският мирен договор от 1648 г. създава предпоставки
за еволюция на принципа по посока на признаване на гражданската религиозна
свобода. Този процес води до утвърждаването на модерния принцип за свободата
на съвестта като централна предпоставка за западното разбиране за представително конституционно управление.
Принципът на трансцендентната справедливост се основава на разбирането за
справедливост, която не е тъждествена на позитивното право и социалния ред, а
произтича от източник, седящ отвъд и служещ за преценка на човешките институции и човешката воля8. От утвърждаването на тази идея се ражда мощно движение за реформи на социалните и църковните институции, които са се отклонили
от божествения еталон за справедливост. Важна последица от възприемането на
принципа на трансцендентната справедливост в западните общества е постепенната отмяна на робството и хуманизирането на политическия и социалния ред,
гарантиращ свободата, достойнството и сигурността на всяка личност.
Принципът на разпределението на властта между различни политически и социални институции отразява схващането, че политическата власт в обществото
не е абсолютна и върховна, а съществува по волята на Бога за осъществяване
на специфични и ограничени цели: гарантиране на справедливостта, защита на
правата, осигуряване на общото благо. Самата публична власт е ограничена
от изискванията на божественото и естественото право и остава легитимна,
доколкото се съобразява с техните основни положения. Принципът за разпределението на властта поставя изискване относно обхвата на публичното управление, което по дефиниция е ограничено управление. То е ограничено, защото
извън сферата на държавно организираната принуда остават различни социални
институции, като Църквата, семейството и брака, икономическата дейност и
разнообразни граждански организации. Ролята на публичната власт е не да контролира тези социални институции, а да установи и поддържа условия на мир и
сътрудничество и да гарантира честност и справедливост в отношенията на
8
Carl J. Friedrich, Transcendent Justice: The Religious Dimension of Constitutionalism (Durham, N. C: Duke
University Press, 1964); Harold J. Berman, Faith and Order: The Reconciliation of Law and Religion (Grand Rapids:
Eerdmans, 1993).
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материална и духовна обмяна.
Принципът на разпределението на властта изключва сакрализирането на политическата власт. Още ранната Църква се противопоставя на опитите на Римската империя да изисква от християните не само политическа, но и религиозна
лоялност при почитането на имперските езически култове. Първите християни
често с цената на живота си отстояват верността към Бога и отхвърлят
лоялността към императора.
Политическият философ Ерик Вьогелин успява да представи основните християнски нагласи към политиката с понятието „разобожествяване на политиката и
властта”9. Именно десакрализацията на политическата власт прави възможно
нейното конституционно ограничаване, както и освобождаването на гражданското общество и личността от опеката на властта.
Последният принцип, който може да бъде изведен от първите четири, е този за
отговорността и отчетността на управлението не само пред Бога, но и пред правото и гражданите. Върху тази основа се развива и утвърждава конституционният
принцип за господството на правото (rule of law, управление на правото; правова
държава), който ограничава произволната власт. Принципът предполага, че не само
гражданите, но и управляващите са отговорни за своите постъпки пред закона.
Някои християнски идеи проникват в конституционализма по различни начини.
Следващото изложение ще се фокусира върху разбирането за висшето право
като средство за инкорпориране на християнските идеи в конституционализма.

2. Конституционализмът и концепцията за висшето право
Съвременната конституционна демокрация се формира и обосновава като политически и социален модел в обществата на Западна Европа и Северна Америка,
поради това в значителна степен носи отпечатъка на различните философски и
религиозни доктрини, които доминират в тези общества.
В литературата, посветена на правно-философска и конституционна проблематика, този кръг от основни ценности, принципи и ръководни начала с морален характер, които стоят над обикновените закони и детерминират тяхното
съдържание, се представя с понятията „висше право” и „естествено право”.
Водещата идея в различните теории за висшето/естественото право е, че
определен каталог от основополагащи и ръководни принципи, ценности, морални
правила, които обвързват хората, не е съзнателно сътворен от тях. Според
едно от разбиранията висшето право е израз на трансцендентна справедливост: справедливост, която не се отъждествява с позитивния политически и
правов ред, а има своя източник отвъд човешката воля и социална традиция,
като в същото време задава и критериите за тяхната ценностна преценка.
Утвърждаването на конституционно управление и демократичната политическа
9

Eric Voegelin, The New Science of Politics (Chicago: University of Chicago Press, 1952), p. 106.
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система в държавите на Европа и Северна Америка е резултат от продължителна социо-културна еволюция. Този процес води до появата и възприемането
на ценности, принципи и правила за поведение, които правят възможен свободния и спонтанен ред на гражданските общества. Осъществен е цивилизационен преход от малката затворена група, основана на родовия принцип, в която
индивидът е подчинен на общността, към плуралистично отворено общество, в
което свободата на личността е гарантирана. Тази промяна е от съществено
значение и има решаваща роля за последващото развитие на един нов обществен ред, основан на индивидуалната свобода и отговорност10.
Новият динамизъм на социалния ред при отвореното общество и възможността
хората да променят правилата на поведение и на организирания съвместен живот не води до цялостно отричане на идеята за един висш порядък с естествен/
божествен характер, от който произтичат фундаментални ценности и принципи, като свободата, справедливостта, равенството. В отвореното общество,
макар да се проблематизира, идеята за съществуването на висше право, обвързващо всички хора и неподлежащо на произволни промени, не се отхвърля11.
Идеята за съществуването на висше право, което не подлежи на произволни
промени от политическата власт, се заражда преди появата на християнството. Още в Класическата античност е прокарано разделението между правото
– nomoi, трудно променяеми, общи правила за справедливо поведение, и декретите – psephismata, имащи характер на конкретни разпоредби, подчинени на
nomoi. Това е конкретна илюстрация на разбирането за съществуване на едно
право, което е висше12. Разграничението е не толкова процедурно – кой и как
може да приема правилата за поведение, колкото субстанциално – по отношение същността, съдържанието на тези правила като израз на справедливост.
Тази основна идея преминава и в римското право под формата на разграничението между ius и lege. Редица мислители по време на класическия период на
римското право ясно разкриват, че има същностна връзка между схващанията
за свободата, правото и справедливостта, както и че свободата е зависима
от определени качества на правото и от ограниченията, които то поставя при
упражняването на властта13.
През Средновековието идеята за висшето право се обогатява с нов нюанс –
провежда се ясно разграничение между божествения закон и естественото право, от една страна, и конкретните правила, създавани от суверена, от друга.
Съобразяването на конкретните правила за поведение и социална организация,
издавани от суверена, с императивите на божествения закон и естественото
право е условие за легитимно управление. Постепенно през Късното среднове10

Хайек, Ф. Право, законодателство и свобода. Том 3, Политическият ред на свободния народ, УИ „Св. Климент
Охридски”, С., 1998, с. 188–206; Попър, К. Отвореното общество и неговите врагове. Магията на Платон. Том 1,
Изд. „Отворено общество”, С. 1993, с. 195–229.  

11

Haines, C. The Revival of Natural Law Concepts, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1930, p. 3–28.

12

Wormuth, F. The Origins of Modern Constitutionalism, Harper &Brothers, N.Y., 1949, p. 10–18.

13

Hayek, F. The Constitution of Liberty. The University of Chicago Press, Chicago,   (1st ed. 1960), 1978 p.
166–167.
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ковие си проправя път разбирането за правото на съпротива на поданиците в
случаите, когато владетелят нарушава висшето право – неписаните божествени и природни закони, които задават мярата на справедливост. Съпротивата на
поданиците срещу произволното управление на монарха не нарушава принципите
на справедливостта, а има за цел възстановяването на легитимната власт,
която е благословена свише и се ползва с доверието на народа.
През епохата на Ренесанса и Реформацията идеите за съществуването на естествено и висше право стават основа за формулирането на теорията за
обществения договор и за естествените права на човека, които позитивният
правов ред трябва да гарантира. Това развитие подготвя интелектуалния и политически климат за социалните революции през ХVIII в., утвърдили ценностите
и принципите на конституционната демокрация в Европа и Северна Америка14.
Висшето право, като мяра за справедливост, свобода, равенство, постепенно
е инкорпорирано в модерния конституционализъм и намира израз в позитивното
право от най-висш порядък – конституцията. В принципите и ценностите на конституционализма за първи път в политическата история на западните общес
тва е осъществен синтезът между християнски идеи и държавното управление,
което поставя в основата си правата и свободите на личността. Този синтез
може да бъде разкрит най-ясно в конституционното развитие на Англия и САЩ,
където е утвърден принципът на управлението на правото и за гарантиране на
основните свободи на личността срещу държавната власт. В Англия и САЩ, а не
в континентална Европа, позитивният правов ред се възприема в контекста на
идеите за висшето право, а християнските идеи и след епохата на Просвещението продължават да оказват влияние върху гражданско-политическия дискурс.

2. Висшето право и конституционното
развитие на Англия
Възприемането на идеята за съществуване на висше право в Англия може да бъде
отнесено към периода, когато англосаксонските и норманските обичайни правила
се трансформират в право. Обичайното право, което не произтича от волята на
един законодател и чието възникване трудно може да се фиксира във времето, в
процеса на продължително прилагане, постепенно придобива характеристиките
на основно, неотменимо и обвързващо всички право15. Очертават се ясно и характеристиките на това право: 1. То не е създадено чрез целенасочено рационално
действие – не е заповед на суверена, а е по-скоро система от ценности и принципи, които в процеса на правоприлагане се приспособяват към различните житейс
ки хипотези. 2. Това право обвързва всички – както монарха, така и поданиците. 3.
Това право се променя изключително трудно. Съществена роля за поддържането
и развитието на този правов ред има независимият съдия, който в процеса на
правораздаване интерпретира и прилага общите принципи към конкретните хипотези, като по този начин обогатява, развива и детайлизира самото право.
14

Friedrich, C. Limited Government, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1974, p. 24–33.

15

Haines, C. The Revival of Natural Law Concepts, p. 29–32.
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Развитието на политическата и правна система на Англия променя разбирането
за висшето право – то вече не е само общ принцип с божествен и естествен
произход, чието спазване е оставено на добрата воля на монарха, а се превръща в
част от правосъдната дейност на съдиите. Това право започва да се схваща като
преграда срещу неограничената власт на монарха и неговите подчинени и така се
явява гаранция за свободите на поданиците. Тази идея намира своето отражение
и в първия акт с конституционно значение в Англия – Magna Carta Libertatum от
1215 г. Великата харта има съществено значение за гарантиране на ограниченото управление и за позитивното закрепване на принципи на висшето право, защитаващи индивидуалната свобода. Това е основание да бъде определена от видния
английски юрист Bracton (1210–1268) като истинска „constitutio libertatis”16.
Magna Carta обвързва властта с принципите на висшето право, които не могат
произволно да бъдат променяни. Възприето е, че кралят не може да ограничава
правата на поданиците си, без преди това да има надлежен съдебен процес, в
който да се установи правомерността на ограничението (чл. 39 на Magna Carta).
В този документ са дадени двете основни гаранции за личната свобода и неприкосновеност, които са съществени за конституционализма и са в основата на
съдебната защита на правата на човека – habeas corpus и due process of law.
Английските философи и юристи след ХIII в. възприемат и развиват схващането,
че обвързването на политическото управление с правото, което е върховно спрямо него, е източник на легитимност на самото управление. Връзката право – управление – легитимност заема важно място в трудовете на Bracton и Fortescue
(1395–1477). Специфично модерното измерение на принципа за управлението на
правото и обвързването на властта със спазването на ценности и принципи
от висш порядък откриваме в идеите на Edward Coke (1552–1634). С дейността
си като върховен съдия Е. Coke утвърждава разбирането, че общите принципи
на висшето право и неписаните правила стават част от позитивното право,
създавано от съдиите – общото право, и имат примат над актове на публичните институции, които им противоречат17. Според Е. Coke съдилищата трябва
да прилагат общите принципи на висшето право, за да защитават гражданите
от произволно управление, а Magna Carta и другите актове с конституционно
значение отразяват принципите на висшето право и имат обвързващ характер
за властта. Сър Coke е един от основните автори на Petition of Right от 1628
г. – акт на Парламента, с който е направен опит кралят да бъде заставен да
се съобразява с някои основни права и свободи, установени още с Magna Carta.
Конституционната философия на големия английски юрист е синтезирана в максимата: „The King should be under no man, but under God and the Law”.
Последвалите революционни събития в Англия през средата на ХVII в. поставят
отново на дневен ред проблема за предела на правомощията на краля и Парламента и за ограничаване на управлението чрез обвързването му с принципите
на висшето право. По това време окончателно се възприема идеята, че същест16

Hayek, F. The Constitution of Liberty, p. 162–164.
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C. Haines, The American Doctrine of Judicial Supremacy (New York, 1914), p. 25.
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веният критерий за преценка на управлението, неговата легитимност и справедливост, е не толкова източникът на властта – монархът или народът, колкото това дали властта се упражнява в съответствие с висшите ценности и
общите принципи на правото. Непосредствено след Пуританската революция и
възстановяването на монархията е приет през 1679 г. Habeas Corpus Act – закон
с конституционно значение, даващ процедурни гаранции за личната неприкосновеност на гражданите. Английският конституционализъм еволюира по посока
на все по-пълноценно инкорпориране на ценностите и принципите на висшето
право в позитивното, като по този начин те са защитени срещу произволни
нарушения от страна на публичната власт.
В английското конституционно развитие през ХVII в. се утвърждава основният
принцип на управление на правото, като израз на идеите на висшето право.
Идеите за ограничено управление и за гарантиране на свободата на личността,
формулирани преди и по време на Славната революция от 1688 г., оказват решаващо влияние през следващите столетия върху политическите събития не само
в Англия, но и в Северна Америка. Тези идеи не само не изключват, но предполагат християнската традиция и черпят от духовната съкровищница на християнската вяра. Не е случаен фактът, че основните конституционни документи на
Англия експлицитно се позовават на вярата в Бог, както и че последователно
провеждат идеята за ограниченото, от Бога и правото, управление.
Сред най-красноречивите политико-философски текстове от епохата на Славната революция е Двата трактата за управлението на Дж. Лок. Английският философ свързва вярата в Бога с идеята за ограниченото управление и защитата
на гражданската свобода при управлението на правото. Лок не само приема, че
животът, свободата и собствеността на всяка личност са естествени права, които публичната власт трябва да защитава, но и утвърждава вярата, че
„всички хора са били създадени от един всемогъщ и безкрайно мъдър Творец”18, и
именно това разбиране освобождава личността от земното господство на един
монарх, освен ако то не се основава на съгласието на поданиците и не гарантира гражданските свободи.
В най-значимия политически документ за периода и акт с конституционно значение – Bill of Rights от 1689 г., ознаменувал края на Славната революция, са
препотвърдени гаранциите за „истинските, стари и неоспорими права и свободи
на хората от това кралство” и е ограничена властта на краля, който трябва
да се съобразява с Парламента. С Bill of Rights принципите на висшето право са
инкорпорирани в английската правна система под формата на конституционния
принцип за управление на правото (rule of law) и чрез гарантиране на конкретни
права и свободи на поданиците. Неговата функция е да ограничава злоупотребите с власт, като обвързва публичното управление с фундаментални ценности,
принципи и правила, и по този начин укрепва неговата легитимност.
Разбирането за висшето право в най-голяма степен намира израз в принципа
18

Лок, Дж. Два трактата за управлението, С., 1996, ІІ: 6, с. 198–199. Малинов, С. За консервативното начало
на либерализма, в: Християнство и култура, бр. 4/ 2002.
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за управление на правото. Самият принцип има няколко елемента: 1) принципът
предпоставя абсолютното върховенство на общо приложимото право като гаранция срещу злоупотребата с публичната власт и изключва наличието на произвол, прерогатива или твърде широка дискреция от страна на правителството;
2) управлението на правото означава равенство пред закона или равно подчиняване на всички класи в обществото на общото право, прилагано от редовните
съдилища; 3) принципът предполага, че индивидуалните права на гражданите не
произтичат от абстрактните норми на писана конституция, както е в континентална Европа, а са част от общото право и практиката на съдилищата. В
този контекст гарант за правата на личността са именно независимите съдилища и установената чрез прецедентите съдебна доктрина, а не абстрактните
норми на една писана конституция (каквато липсва в Англия и до днес). Това дава
основание на A. Dicey да твърди, че дори да бъде приет закон от Парламента,
който отменя Habeas Corpus Act или друг акт с конституционно значение, то
това ще е отмяна само на една специфична гаранция за индивидуалната свобода, но англичаните ще продължават да упражняват своите граждански права19.
Еволюцията на конституционализма в Англия довежда до възприемането на принципа за управление на правото като основополагащ за легитимното управление.
В основата на този принцип е разбирането за висшето право, което стои отвъд
и над позитивния писан закон, като същевременно обвързва и ограничава власт
та. Управлението следва да се съобразява с волята на Бога и да гарантира
свободата на личността като дарена от самия Създател. Следващият етап от
инкорпорирането на висшето право в позитивния правов ред е свързан с появата
на писаната конституция, която е приета като върховен закон на страната.
Този преход е осъществен в конституционното развитие на САЩ.

3. Висшето право и конституционализмът на САЩ
Началният етап от развитието на американския конституционализъм предхожда
с повече от столетие обявяването на независимостта на колониите от Англия
и създаването на федералната държава. Общоприета е тезата, че при формирането на американския конституционализъм решаващо значение имат идеите за
висшето право, като израз на божественото право, за управление на правото,
за обществения договор и ограниченото управление, които са непосредствено
свързани с английската конституционна традиция. Основни правни институти,
гарантиращи личната свобода, като habeas corpus и due process of law, са възприети в американската правна система и се прилагат от съдилищата още по
време на колониалния период.
Още първите заселници имат съзнание за отговорността пред Бога при установяването на принципите и правилата на публичното управление. При акостирането
си на американския бряг през ноември 1620 г. заселниците сключват The Mayflower
Compact – обществен договор за учредяване на политическа общност, която ще
има правото да издава и учредява такива „справедливи и равни закони, конститу19

Dicey, A. Introduction to the Study of the law of the Constitution, (10th ed.) , Macmillan & Co, London, 1964, p.
202–203.
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ции и други актове, както и обществени длъжности, които ще са най-подходящи
за запазване на общото благо на колонията”. Колонистите учредяват публичната
власт („a civil body politic”) в присъствието на Бога („in the presence of God”) и по
своя воля и съгласие, като сами поемат задължение да  се подчиняват20.
Макар и неортодоксално изповядван от първите заселници, Бог е призоваван да
участва в учредяването на модерната американска конституционна държава. В
отделните колонии различните протестантски деноминации се борят за надмощие и влияние в обществения живот. Църквите, възникнали на базата на пуританството (презвитериани, конгрешани, баптисти), доминират в обществения
дискурс и техните консервативни вярвания (с изключение на някои баптисти)
слагат отпечатък върху социалната и политическата система, която се установява в New England. В южните колонии се налагат англиканството и методиз
мът, които са по-умерени и възприемат ценностите на религиозната свобода и
личната неприкосновеност.
Идеята за висшето право като израз на божественото и естественото право
се възприема в американските политически и конституционни актове. Основните положения на разбирането за висшето право са изложени по безспорен и
красноречив начин в Декларацията за независимост от 4 юли 1776 г., според
която са „самоочевидни истините, че всички хора са създадени равни, че те са
удостоени от своя Създател с определени неотчуждаеми права, че сред тях са
животът, свободата и стремежът към щастие”.
Конституциите на отделните щати и харти за правата, приети след обявяване на независимостта, дават израз на вярата в неотменимите принципи на
божественото и естественото право, които държавата, учредена по волята и
съгласието на гражданите, трябва да гарантира. Учредяването на американската държава е времето, в което отвоювалите своята независимост бивши колонисти свързват идеята за висшето право с приемането на писана конституция,
която отразява основополагащи ценности и принципи и гарантира правата на
личността. Американските граждани от ХVIII в. вярват, че конституцията осигурява легитимно и ограничено управление (limited government), а основната ценност, която следва да бъде защитена, е свободата на всяка личност.
В основата на конституционно ограниченото управление американските граждани и политически дейци поставят изискването държавата да упражнява само тези
правомощия, които са изрично предписани от правото, така че никой да не притежава абсолютна и произволна власт. Писаната конституция започва да се възприема като защита на гражданите срещу всяко произволно действие от страна на
законодателната власт, както и на всеки от другите клонове на управлението.
Конкретни форми на инкорпориране на съдържанието на висшето право в позитивно право от висш порядък могат да бъдат открити в някои от щатските конституции. В тях са предвидени изрични разпоредби, които постановяват „управление
на правото, а не на хората”, призовават към следване на „основните принципи на
свободното управление” или напомнят, че „честото връщане към фундаментални20
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те принципи е абсолютно необходимо за съхраняване на благата за свободата”21.
Експлицитното позоваване в първите писани конституции на фундаменталните
принципи е съществено за еволюцията на идеите за висшето право. За първи
път в позитивен юридически акт с основополагащ характер за цялостния политически и правен ред – конституцията, разбирането за съществуване на висше
право прозвучава толкова ясно и отчетливо. Това свързване на висшето право
с конституцията е от съществено значение за утвърждаването в обществото на един ценностен порядък, който служи за преценка на легитимността на
управлението. Осъществен е синтез между висше и позитивно право, като по
този начин те взаимно се подсилват: висшето право получава своето позитивноправно битие и се гарантира неговото съблюдаване; позитивното право
престава да бъде само акт на суверенна воля, а получава нова легитимност,
защото се съотнася с висши ценности и принципи, които вече са юридически
задължителни.
Американските политически и конституционни актове (особено Първата поправка на Конституцията на САЩ, забраняваща установяването на държавна религия) гарантират свободата на всеки да търси отговор за произхода на висшите
ценности, като се съобразява със собствените си религиозни предпочитания и
светогледни позиции. Самите ценности и принципи се възприемат като част от
конституционния консенсус в условията на разумен светогледен плурализъм22.
Идеята, че американската конституция е въплъщение на висшето право, като
по този начин то е гарантирано и става пряко приложимо право, е широко споделяна от американската конституционна мисъл. В своето класическо есе по
проблема Е. Corwin обосновава върховенството на конституцията от позициите на висшето право. Според него конституцията е върховен закон не толкова
защото произтича от учредителната воля на народа (формално върховенство),
колкото поради съдържанието, което има (субстанциално върховенство). Конституцията е въплъщение на същностна и непроменима справедливост. Според Corwin съществуват „определени принципи на право и справедливост, които
ще се наложат поради собственото си вътрешно превъзходство, без значение
от отношението, което имат към тях тези, които притежават материалните
ресурси в общността”. Също така според американския учен Деветата поп
равка на Конституцията, която гласи, че „изброяването на определени права в
конституцията не може да се тълкува като ограничаване или принизяване на
други принадлежащи на народа права”, е израз на идеята за трансцендентната
справедливост, представена с термините на личните права на гражданите.
Тези права не произтичат от тяхното признаване в конституцията, а тяхното
признаване е било необходимо, ако искаме да считаме конституцията за завършена, пълноценна и справедлива. Конституцията, счита Corwin, трябва да бъде
зачитана, защото е основана на вярата в право, което е по-висше от волята на
21
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чл. 38; Конституция на Върмонт, чл. 18.
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управляващите23. Основана на волята на народа, конституцията насочва отвъд
своя източник, към по-висше право, на което тя се стреми да подражава.
Със своето идейно-философско и юридическо измерение американският конституционализъм е съществен етап от еволюцията на разбиранията за висшето
право и за отношенията между религията, политиката и правото. В конституционното развитие на колониите, а по-късно на щатите и федерацията, е
осъществен синтезът между висшето право и върховното позитивно право –
конституцията. Конституцията, като върховен закон, инкорпорира обективни
ценности и принципи от висш порядък, които според мнозинството американски
граждани са дадени от Бог. Американският конституционализъм не само не
отрича, но и активно търси подкрепата на гражданите, изповядващи вярата
си в Бога. САЩ са една от малкото съвременни демократични държави, където
упражняването на публична власт върви заедно с призоваването на Божието
име, а политиците се уповават на подкрепа свише, за да убедят гражданите в
правилността на предлаганите политики. Вероятно това е специфична черта
на американската гражданска религия, която се основава на зачитането на
правата и свободите на отделната личност като дадени от Бог, а демократичното устройство се приема като изпълнение на завета за свобода и равенство,
сключен от първите заселници в присъствието на Бога.
Американските християни, организирани в различни деноминации, последователно осигуряват подкрепа за конституционния ред, който гарантира религиозната
свобода, личната неприкосновеност и справедливостта в гражданското общес
тво, без да налага точно определени предписания и форми на вярата в Бога. Либералната американска конституция открива възможност за активно участие
в публичния дискурс на различни религиозни групи, като тяхното представителство зависи от тяхната активност и силата на посланието им. Това е разумният начин за съхраняване на вярата и свободата на личността в едно плуралистично общество. Възможностите за превръщането на всеки човек в християнин
остават открити за свободния личен избор, свободното разпространение на
евангелското благовестие и за действието на Божията благодат.
За разлика от американския европейският конституционализъм се формира не
толкова въз основа на схващането за висшето право и съзнанието за неговия
трансцендентен източник, колкото върху идеите за суверенитета на народа и
автономията на разума24. Правната система в Европа е доминирана от постулатите на юридическия позитивизъм („Might is Right”). Последица от този идеен
контекст са или подчертано секуларни конституционни режими (Франция, Чехия), или такива, които придават конституционен статус на едно вероизповедание (лутеранско в Норвегия, Швеция, Дания; православно в Гърция; католическо
23

Corwin, Е. The „Higher Law” Background of American Constitutional Law, Cornell University Press, Ithaca, N. Y.,
1955, p. 4–5; за модерните интерпретации на тази идея, вж. Dworkin, R. Feedom’s Law. The Moral Reading of the
American Constitution, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1996, p. 1–39.

24

Безспорно има европейски конституционалисти, за които е възможно инкорпориране на висшето право
в конституционния ред, както и съвместяване на християнската вяра със свободата на личността и нейното
конституционно измерение  (напр. у Токвил, Сийес, Констан, Актон), но като цяло доминират идейните нагласи
на безразличния към религията рационализъм и секуларизма.
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в Ирландия, Полша и др.). И двата модела обаче са проблематични за живото
евангелско благовестие. Нито превръщането на религията в изцяло частен въпрос, нито държавните привилегии за едно официално вероизповедание са достатъчно условие за християнски духовен живот. Либералният конституционен
модел, при който религията не е държавно наложена и санкционирана, нито е
напълно изтласкана от обществения живот, осигурява възможност за разгръщане на християнското благовестие, ориентирано към единствено възможния му
обект – свободната човешката личност като образ и подобие Божие, а не към
политически и етнокултурни общности.
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Владимир Градев

Miserere
Провидението – може би скритото име на това, което днес наричаме Случай –
разпределя своите таланти, както му харесва. Не съм художник, нито критик и
повече държа на творците, отколкото на коментарите. Ала „хлопайте и ще ви
се отвори” (Мат. 7:7), та ще се осмеля да размишлявам над цикъла Miserere1 на
френския художник Жорж Руо2, отивайки от живописта към евангелския разказ и
връщайки се пак обратно към тези недаващи ми покой рисунки.
Изкуството на Жорж Руо идва от дъното на живота. В Miserere3 художникът
дава на тези низини, от които сам произлиза4, образа, гласа, които им липсват,
пластичното „слово” на тяхното злочестие и съдба.
Религиозното, християнско и библейско вдъхновение на изкуството на Руо не
подлежи на съмнение. Библейските стихове, които поясняват сцените, не оставят никакво съмнение в това отношение. Художникът съвсем съзнателно полага
образа и словото в едно пространство. Тук „семантичното” и „визуалното”
взаимно се поддържат едно друго. Писанието тълкува изображението и изображението дава „плът” на писанието. Достатъчно е да погледнем въвеждащата
картина, придружена от първия стих на 51 псалм според Vulgata: Miserere mei,
Deus, secundum magnam misericordiam tuam5, който дава заглавието на цялата
1

Целият цикъл може да бъде видян в интернет: http://thirdmill.org/worship/rouault-l/default.asp

2

Georges Rouault, 1871-1958, ученик на символиста Гюстав Моро, впоследствие много по-близък до фовис
тите (Матис) и особено до експресионистите.

3

Творбата, която се състои от 58 офорта, е показана за първи път през 1948 г., но е създадена между 1913
и 1930 г.

4

Руо е роден в едно мазе в Белвил, работническия квартал на Париж, по време на потушаването на Парижката комуна.

5
Или 50 псалм в православната Библия: „Помилуй ме Господи, по голямата си милост”. Този покаятелен псалм
се пее в Католическата църква по време на заупокойната литургия, а също и в нощната служба (Tenebrae) на
Велики Петък.
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творба. Останалите работи от цикъла, пряко или косвено, неизменно препращат
към Кръстния път на Исус или към Страдащия раб на пророк Исая.
Във всички тези образи, във всички тези „икони” Страстите Христови се превръщат отново в жива плът в светлосянката на рисуваното тяло: икони, защото
голото страдание на Кръста докосва погледа единствено за да се запечата в сърцата. Руо, както едновремешните иконописци, изобразява Светите писания през
собствената си болка, през тази „рана от любов”, за която говорят мистиците.
Сцените, в човешко-божествената плътност на тяхното тайнство, са нещо много повече от илюстрации на евангелските сцени, те са огнени езици, „сакраментални” образи, способни да породят у зрителя това, което изобразяват.
И все пак, за да навлезем в света на
Руо, за да успеем да обединим без претенция за контрол и доколкото е възможно, художественото многообразие
на Miserere, ни е необходимо някакво a
priori на възприятието, светлина, която да озари всички сцени. Библията е
на разположение както за Руо, така и за
нас. Но много са жилищата в дома на
Отца (срв. Йоан 14:2), кое да изберем?
Един красноречив текст от Евангелието
на Йоан ми се струва най-подходящото
въведение в драматичността на творбата: „Тогава първосвещениците и фарисеите се събраха на съвет и казаха:
какво да правим? Тоя Човек върши много
чудеса. Ако го оставим тъй, всички ще
повярват в Него – и ще дойдат римляни,
та ще ни разорят и страната и народа.
Един пък от тях на име Каиафа, който
нея година беше първосвещеник, им рече:
вие нищо не знаете, нито помисляте, че
за нас е по-добре един човек да умре за
народа, отколкото цял народ да погине.
И това не от себе си каза, но като беше
нея година първосвещеник, предсказа, че
Иисус ще умре за народа, и не само за народа, но за да събере наедно и разпилените Божии чада” (Йоан. 11:47-52). В последния ред е казано най-същественото:
смъртта на Христос не само за един отделен народ, но за да обедини абсолютно всички, да събере „наедно разпилените Божии чада” по целия свят.
Ще си послужа с тази водеща нишка и ще се опитам да проследя главните образи и сцени на този Кръстен път.
Художникът желае да отдаде дължимото, да запази паметта, да съхрани образа
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на всички тези незабележими и нищожни съществувания, които са обречени на
забрава от потъналия във всекидневието свят. Miserere застава под знака на
категоричния библейски императив: „Спомни си, Израиле”. Несъмнено драматичността на творбата произтича и от времето, когато е създадена – годините
след Първата световна война. Намирам обаче, че силата на нейното въздействие далеч надхвърля епохата и конкретните обстоятелства, от които се е родила. Всъщност това, което тя излага пред погледа, е не друго, а евангелската
сцена на Ecce homo. Ето човека в Христовото му своеобразие, ето човека в
особената му, неповторима индивидуалност. Който и да е човек, всеки един от
нас може лесно да се разпознае в тези творби и да си каже: тук става дума за
мен самия (de te fabula narratur).
Изкуството на Руо е разказ за човешката участ. Отпечатъкът от резеца
засилва усещането, че художникът се
врязва със своето изкуство в страха,
във всеобщата „болка за умиране”, че
влиза в най-тъмната част на сянката,
която кръстът хвърля над този свят.
Това творчеството, непокорно и гротескно, се отнася главно до страданието и смъртта. Тук страданието на
човека, подобно на това на Христос, е
безкрайно страдание, което отпраща
към едно напрегнато, страстно питане
за живота и смъртта. Питане, което
Руо поставя под знака на гротеската, често граничеща със саркастичния фарс и абсурдната клоунада, драма
на непоносимото изчезване на тялото
в смъртта. Лицето на страдащия на
кръста Христос е лице на живия, но
разпнат човек, на онзи, чийто вопъл
отеква в нас: „Ще умра и искам винаги
да живея”. Художникът е вярващ, не откриваме при него непреодолимия и безнадежден абсолют на смъртта. Няма я
и еротичната страст, а по-скоро намира израз онази дълбока, скрита любов,
живяна в модуса на отсъствието и лишението, предмет на отчайващо дирене
във всекидневието.
„Естетическа трансценденция и разомагьосване се срещат в унисон в онемяването... Може би всеки израз, родствен на трансцендиращото, е близък до
онемяването”6. Образите на Руо не изграждат общество, тъй както традиционно го прави портретът, а ни въвеждат в участта на модерния, самотен, не6

Теодор Адорно, Естетическа теория, С., Агата-А, с. 122.
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социализиран човек, правят неговия „истински портрет”, днешно съответствие
на оставения на булото на Вероника „истински образ”. Като минават от странното и гротескното към трагичното и обратно от драмата към клоунадата,
тези картини са разположени в промеждутъците на граничещия с фарс спектакъл на смъртта: „Религията на Руо е не по-малко очевидна в неговите циркови образи, отколкото във вдъхновените от Светата история сцени. Страстите Христови се разгъват на фона на мизерията на предградията, докато
цирковите сцени имат за арена възвишенията на Голгота”7. Руо рисува често
клоуни. Те не са тъжни, а безразлични, безчувствени, със своето присъствие
те въплъщават лошата съвест на обществото и човека, скверни въплъщения,
безвремеви символи – нищо не правят, нищо не изразяват – на всичко, дадено
от нас самите8 в жертва на убогото време,
„за да ни накарат да изпитаме безкрайната
тъга на изгнаната от истинското си място
в „панаирджийската участ” и скиталческото
съществуване душа”9. Така клоунът разкрива цялата горчивина на човешката участ и
въпреки своята безпомощност и несръчност,
въпреки сарказмите, с които е обсипан, се
мъчи да ни изцели от недъзите, да ни спаси
от злата орис: „Тази функция на спасител е
свързана с жертвоприношението на клоуна,
доколкото той е винаги и навсякъде изключен и вечен натрапник, той печели правото
на вездесъщност. Със своята слободия клоунът разваля навсякъде всичко, но внесеният
от него елемент на безпорядък в света е
коригиращият цяр, от който болният свят
има нужда, за да намери отново истинския
си ред. Хитроват или простоват, или парадоксално съчетаващ и двете черти, клоунът
е вечен смутител и тази негова природа му
позволява да се превърне в инструмент на
едно обръщане… в помощник на застрашените живот и любов”10.
Цикълът Miserere има силата на екзорцизъм,
защото изхожда от вярата в действеността на образа, вяра, родена от християнското схващане за въплъщението и отношението между образа и действителността. Художникът разполага своето изкуство в онова друго измерение,
7

Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Paris, Flammarion, 1970, p. 109.

8

„Видях ясно, споделя в едно свое писмо Руо, че „шутът” бях аз, бяхме ние... почти всички ние... всички ние
сме повече или по-малко шутове... но ако ни изненадат, както аз изненадах стария шут, о, кого тогава не ще
обземе вътре в червата една безгранична милост”, цит. по Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque,
Paris, Flammarion, 1970, p. 103.

9

Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Paris, Flammarion, 1970, p. 104.

10

Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, Paris, Flammarion, 1970, p. 112-113.
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което, дори и да не може да се нарече „свръхестествено”, все пак се стреми
да прекрачи обикновените граници на човешкото възприятие. Изобразяването
на страданието събужда човека от неговото вцепенение, зрителя от неговата пасивност, художника от илюзиите на самовлюбеността. Творбите на Руо
действително са част от разомагьосването, за което говори Адорно, но не в
негативния, „вебериански” смисъл, а в първичното, позитивно значение на освобождаване от магията, на възвръщане на отчуждената свобода.
Художникът разкрива „човешко, твърде човешкото” в погледа и през погледа. В
изобразяването на лицето най-важното, несъмнено, е улавянето на окото, защото в него се съсредоточава същината на човека. В православната икона окото е широко разтворено: отправеният към нея
поглед не може да бъде този на запленения от
красотата на изображението зрител, а следва
да се превърне в молитва на вярващия, на онзи,
който „вдига очи към Живеещия на небесата”
(ср. Пс. 122:1). В източните „икони” очите на
Буда са затворени, погледът отсъства от света, обърнат е навътре, вглъбен в излъчващата
върховна ведрост бездънна дълбина. Погледът в
Miserere обаче не се подчинява на подобно раздвояване на отвореното и затвореното. Една
от сцените (14) например ни представя леконравна жена с широко отворено, но далеч както
от молитвата, така и от ведростта око. Отвореното око, под черната сянка на веждата,
близо до леко вирнатия нос, разкрива опитна
прелъстителка, която дебне възможната плячка („Тъй наречено момиче на радостта” гласи
заглавието). Но още на следващата сцена (15)
образът се променя. Високо изправена женска
глава с притворено, решително око отправя поглед някъде надалеч, сякаш за да забрави онзи
злощастен опит, който е оставил само „вкус
на вкиснало в някога свежата уста” (както
гласи легендата към картината). Всеки път
очите са различни: наглият и самодоволен поглед на онези, които „се смятаме
за царе” (7), безжалостно свитият поглед на стража на закона: „dura lex sed
lex”, законът е непреклонен и мърдане няма и не може да има (52). Художникът
ни отвежда до скелета с вече празни очни орбити, който крещи „мъртвите на
крак” (54) и накрая, до смущаващия образ на „слепеца, който понякога утешава
виждащия” (55).
Не става дума само за изобразяването чрез различни видове поглед на определени състояния или занятия. Общият елемент е не по-малко впечатляващ. Руо
открива във всекидневието на живота опита, при който изчезва различието
между битие и нищо, ден и нощ, живот и смърт. Нищожно съществуване с цвят
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на пепел, нищо, което още е, светлина, обзета от мрака. Художникът не се бои
да рисува плътността на суетата, шума на мълчанието, влудяващото бдение
на безсънието, но не на пазача, който бди в нощта, а на нощта, която бди в
пазача (срв. Ис. 21:11). Отвъд или отсам „отвореното” и „затвореното”, окото
е в плен на непреодолима тежест, в която се отразява бремето на съществуването, притеглянето на онази земна участ, от която никой, абсолютно никой не
може да се измъкне. Понякога то примирено посреща неизбежното или направо с
безразличие приема своята съдба с оная тъжна наука, която знае, че животът
е само празно място в дългия парад на смъртта (51 сцена със заглавие „Далеч
от усмивката (на ангела) от Реймс”).
„Ще кажат: ето ви пак, все тъй неспособни да прекрачите линията, да минете
от другата страна, да се вслушате и да
оставите да се чуе гласът, идещ отдругаде или отдолу”, предупреждава Мишел
Фуко в един от най-силните си текстове, посветен на Живота на безчестните
люде11. Намирам, че изобразеният в този
цикъл живот е животът тъкмо на тези
безименни, безчестни люде. Злочести,
често злостни, винаги ниски съществувания. Незначителни, изплъзващи се от
мрежите на историята, изгубени в анонимността на всекидневието, сведени
до шепа пепел животи, но също странни
поеми, краткотрайни мълнии, родени от
внезапната и винаги травматична среща
с острите нокти на съдбата. Само така,
в мерзостта и страданието, в страха и
несретата, тези незабележими, обречени
напълно да отминат люде успяват да оставят някаква бегла или настойчива, но
винаги безпокояща следа. Хора на нощта,
„където са могли и е трябвало да останат... животи, които сякаш никога не са
съществували”, и все пак тъкмо те, тези
съдби без блясък и форма запленяват погледа на художника, раздвижват мисълта на философа, които ги карат интензивно да вибрират, за да ги предават с
цялата им разтърсваща сила. Сила, разкрита в диспропорцията между сивотата и баналността на тези тъй несъществени съществувания и театралната
помпозност, с която те са изложени. Но и сила, която идва от загадъчната
светлина, озарила макар и само за миг тези „будещи ужас или жал” лица.
Позоваването на Бога само по себе си не обяснява и не оправдава нищо – нито
11

Текстът е публикуван на български в Мишел Фуко, Генеалогия на модерността, С., УИ, 1992.
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злочестия живот, нито Бога, то ги оставя разделени. Руо не пропуска да подчертае повалянето на Исус, чиито страсти не са нито случайни, нито преходни.
Според прочутия текст на Паскал, който и Руо цитира, „Исус ще е в агония до
края на света: и не трябва да спим през това време”12. В Гетсиманската градина Бог се скрива на самия Христос. Същността на агонията е абсолютната
изоставеност и самота в нощта, от която извира страхът и безсънието. Художникът, също като Паскал, се потапя изцяло в нощта на този свят, защото
знае, че непрестанното присъствие на Бога е все така отсъствие. Той влиза в
агонията на Исус, влиза в агонията на човека...
Ето човека... В лицето на Христос погледът се отърсва от своята предопределеност, за да обобщи, в множеството на
различните му склонения, променливостта на опита на страданието. Руо остава чувствителен тъкмо към това разнообразие. Художникът не фиксира Исус в
неизбежността на съдбата. Христос не е
дошъл сред нас, за да увековечи и освети
абсолютното страдание, което не познава изкуплението и възкресението. Пластичната сила на твореца държи преди
всичко да отдаде почит на енергията на
свободата в оковите на необходимостта, въпреки тези окови. И раните, макар
и преобразени, оставят своя белег върху
ръцете и тялото на Възкръсналия. Накратко, Руо създава творбите си в „Негов
спомен” (ср. Лук. 22:19), в действителна
и най-пълна съпричастност. Художественото им изобразяване е „причастяване в
страданията”, които се врязват в медта
или платното, както в душата. Не мога
да отместя поглед от подутото око и
превития от бича врат (2 и 3). Следвам
кривата на тези страшни унижения чак до зловещия мрак, до адските бездни,
в които слиза Страдащият раб, бичуван и осмян, презрян и унизен, увенчан с
тръни (последната 58 сцена, озаглавена „Чрез Неговите рани ние се изцелихме”,
Ис. 53:5). Ала „човекът на скърби” не е изцяло погълнат от бездната, в която
го хвърля неговото „послушание дори до смърт, и то смърт кръстна” (Фил. 2:8).
Грижливо разпределените зони светлина върху тялото на мъченика (20, 31, 35,
57) просветляват мрака на Велики Петък. Изправено или превито, простило, без
да се е примирило, съсредоточено във върховното оставяне в ръцете на Отца,
озарено от възвестяващата преображението на Възкресението светлина, лицето на Сина човешки излъчва свободата на Божиите чада.
12

Паскал, Мисли, § 553.
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Ето човека... Христос е тук, той страда със и сред хората. Той споделя Кръстния път с много други. Нещо повече: Христос присъства във всички страдащи и
всички страдащи присъстват в Христос. Тази „всеобща иманентност” на Христа най-добре е изразена в сцената на Страшния съд от Евангелието на Матея:
„Гладен бях, жаден бях, странник бях, гол бях, болен и в тъмница бях” (25:42-45).
На въпроса: „ама кога сме те видели, Господи, във всички тези несрети и не ти
се притекохме на помощ?”, отговорът е незабавен и безапелационен: „доколкото
не сте сторили (или сте сторили) това на едного от тия най-малките, и Мене
не сте го сторили (или сте го сторили)”. Върху всеки един от тези най-малки
братя от безразличието на света блести ликът на разпнатия Исус. Сцените
са редоположени. Никаква йерархия в това „мистично тяло” на безчестието и
страданието. Христос спохожда всеки несретник, всеки един в скверността и
проклятието на неговия живот. Художникът разкрива съвпадението между безчетното анонимно множество на тези клети, калпави люде и даващият лице на
всеки от „тези, които не са” Аз, е най-поразяващото в тези творби. Христос е
повехналата блудница и тя е Христос. Загадъчният Христов аз, който изпълва
мерзките съществувания на Miserere, единствено Той със своето страдание,
смърт и възкресение съединява „разпилените Божии чада”. От него произтича
светлината, която пронизва всички тези образи и сцени, принципът на единство, обединяващ тази необятна диаспора на човешката мизерия, която Неговата смърт събира накрая в едно семейство.
Отправен към висините, както в иконата, погледът е същевременно вглъбен,
„погълнат” от това друго измерение, където Отец и Син, Бог и човек са едно.
Руо, чувствителен към болките на света, никога не изпада до самоснизхождението, до тъй характерния за западното християнство „долоризъм”. Miserere
завършва с надежда: Разпятието и Възкресението трябва да съвпаднат. Ала
между Смъртта и Възкресението няма преход, а рязък обрат, внезапно отваряне на склопилото се око. Струящата от Разпятието светлина позволява да се
прозре зад страданието неговото изкупление, преобразува изоставянето в мис
тическа увереност. Смъртта, колкото и всевластна да е, ще бъде победена от
Смъртта. Тази увереност, дискретна, почти незабележима, обгръща голготата
на безчестните съществувания, за да заблести на лицето на Разпнатия. И тук
се превъзмогва противопоставянето между отворено и затворено. Погледът
на Христос ту се свежда надолу, ту се вдига нагоре, за да извикат у зрителя
очите Му „двете светила” (Бит. 1:14), които озаряват деня и нощта. Не става
дума за търсенето на някакво равновесие между противоположностите, а единствено за Кръстния път, който извежда през нощта на живота към утрото на
Възкресението.
Руо е пламенен християнин, който буквално „диша” своята вяра13. Той обича Бог
за нищо, без опит да се избегне страданието, без жажда дори за спасение. Чиста вяра, чиста любов, тъмна за сърцето и разума светлина, за която душата се
пита защо е тъй красива. Руо рисува това, в което вярва, и вярва в това, което
рисува. Вярата поражда образа и чрез него отразява в себе си, ако си спомним за
13

Намирам и други свидетелства, малко, но действително „апостолски” за подобна вяра в модерното изкуство: поезията на Клодел, романите на Бернанос, музиката на Месиан, филмите на Бресон...
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Плотин, своята собствена жар. Рисуването за художника е влизане под сянката
на кръста. Творецът се учи от Христос да вижда с милосърдие „нещата такива,
каквито са”. Той не просто гледа към Разпятието, но не се бои и да застане на
кръста, на онази стълба, от която поемаме в двете посоки: от деня към нощта
и от нощта към деня. Художникът знае, че животът на Христос се свежда до
това слизане и качване, че само ходейки надолу-нагоре по стълбата, човек може
да стане християнин. А Кръстът на Сина Човешки, знак на противоречие и преди, и сега, продължава в това убого време да стои пред всеки от нас и художникът на Miserere и днес ни сочи, тъй както показалецът на Йоан Кръстител в
Разпятието на Грюневалд, не модел за подражание, а възможен път.
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Слава Янакиева е културолог и театровед. Изследванията
 са в областта на средновековния театър и празничната култура на Средновековието. Публикувала е статии на
тази тема в различни научни издания. Понястоящем чете
лекционен курс за магистърската програма по средновековна философия и култура в СУ „Св. Климент Охридски”.
Превежда от английски и руски език. (Сред публикуваните
преводи могат да се споменат книгите на о. Георгий Флоровски Източните отци от IV век и Византийските отци
от V – VII век, а също капиталният труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля. Изследване на средновековното политическо богословие.)

Слава Янакиева

Медиевистични рефлексии
върху Седмият печат на
Ингмар Бергман
„Когато сне седмия печат, настана тишина на небето, около половина час. И

видях седемте Ангели, които стояха пред Бога, и дадоха им се седем тръби”.
(Откр. 8:1-2)
Грохотът на прибоя се смесва с Dies Irae, а в небето страховито е увиснал
черният силует на птица – или – замръзнали мрачни криле на иконичен ангелски
образ. И всичко секва в буквално апокалиптична тишина –
–
–
–
–
–
–
–

Кой си ти?
Този, чието име е Смърт.
За мен ли идваш?
Отдавна те следвам по петите.
Да. Знам.
Готов ли си?
Плътта ми се страхува, но душата – не.

Рицарят бива посетен от самата Смърт – и ако думите му бяха искрени, разказът едва ли щеше да продължи дълго. Думите на рицаря са думи на човек, сигурен в своето спасение, с изпитана душа и твърда воля или… думи на безбожник,
който в увереността си за това, че със смъртта идва и краят на всичко телесно, което всъщност е и всичко въобще – хладно диагностицира естествения си
трепет пред очакващото го нищо.

118

2008 / брой 4 (27) пролет

... Седмият печат е филм на потреса, на личното терзание на Бергман пред
страха от смъртта и неговите герои, от една страна, са алегоризирани образи
– идеи, бранещи своите позиции във вътрешния му спор. От друга – спорът добива универсален смисъл и героите му намират типажите си в реалния социум на
средновековна Швеция. В този си универсализъм и алегоризъм те твърде много
напомнят на героите на средновековната „драма на моралната инструкция”.
Интересно е да се проследи докъде стига приликата и къде времето на модерността и личното светоусещане на автора излизат от границите на традиционния жанр „моралите”.
Рицарят Антониус Блок е кръстоносец – ни се казва още в самото начало – връщащ се от Светата земя в родната си Швеция, където по това време (средата
на ХIV век) върлува чумата. Кръстоносец е героят на Бергман неслучайно – той е
такъв и в сюжетната си характеристика, но и в най-буквален смисъл. Кръста си
той носи с упоритост и достойнство и неговата основна тежест са въпросите.
Лишен от психологическа плътност, образът на рицаря добива тежест именно
чрез въпросите, които заострят своята актуалност в ситуацията, в която попада. Срещата със Смъртта – неговата собствена среща, но и постоянното 
присъствие и действие, с течение на сюжета – го поставят в универсалната
позиция на човек в пределна ситуация, търсещ отговори на съдбоносните въпроси за живота, смъртта и безсмъртието. И в крайна сметка за Бога. Това са
въпросите на оформящия се скептик с неотлъчно съпътстващо го християнско
минало, но могат да бъдат и въпроси на християнин с езическо минало. В този
смисъл Антониус Блок е и всеки колебаещ се във вярата си рефлективен герой в
пределна ситуация. Той е – Всеки, Everyman, Elckerlijc, Jedermann – софистициран,
но пак той, този универсален образ, познат от средновековната сцена.
В своя първообраз Everyman бива посетен от Смъртта ненадейно и се опитва
да отложи фаталния миг, като изпросва отсрочка, за да си намери придружител в страховития последен път. Средновековният герой обаче действа в една
изключително тематизирана среда – доколкото средновековната драма, за разлика от късните алегорически произведения, чието действие може да се отлепи
в своята относителна самостойност, представлява сценична актуализация на
моралната поука или верова тема. Жанрът на средновековната морална драма
разчита изцяло на една разгърната метафоричност. Тя може да представлява
своеобразна психомахия, борба между пороците и добродетелите за душата на
Човешкия род, както e в Замъкът на устояването. Или пък поклонническо пътешествие на „Всеки” от раждането към смъртта, както е при Everyman. Ако
си поставим задача да разпознаем възможно най-близкия до Бергмановия рицар
драматичен прототип от средновековната сцена, вероятно трябва да се спрем
на Краля на живота или, както още е известен, „Гордостта на живота” – Pride
of Life. Тази англо-ирландска драма от първата половина на ХIV век притежава
ярка игрова символика. Царят на живота предизвиква на дуел Смъртта – това,
което научаваме от встъпителното резюме (пиесата не е запазена в цялост),
е, че Царицата е тази, която се опитва да предпази Царя, че другият му защитник е епископът, а има и двама рицари. От пролога не става ясно дали битката
между Царя на живота и Смъртта е била представяна като нямата сцена на
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Танца на Смъртта – този така добре познат, изравняващ съсловията хоровод,
или като комбинация от пантомимни шахматни ходове. Но и в двата случая конвенциите, използвани като агенти на сотериологичния конфликт, са – както ще
видим – близки до Бергмановите. Рицарят Антониус Блок, също като Everyman в
едноименната пиеса, иска отсрочка от Смъртта, като  предлага партия шах.
–
–
–
–
–
–
–

Играеш шахмат, нали?
Откъде знаеш?
За това се пее в песните, а и картини съм виждал.
Да, така е. Аз съм отличен играч.
Но не по-добър от мен, мисля.
Защо искаш да играеш шах с мен?
Имам си причини.

Антониус Блок, като кръстоносец, е търсил отговори за своите въпроси в географското място на Божието присъствие – Светата земя, и сега се връща у
дома – при себе си. Обръща се към себе си и срещата със Смъртта е причина
или дори необходимост за това. Изборът на играта не е случаен – източната
игра, донесена от мястото на неговия поход, е специална игра. Тя не е оръжие в
ръцете на Фатума, той не рискува случайността на зара да прекрати отсрочката. Това е игра на стратегиите. Той и „всеки” в някакъв смисъл играе своята
игра със Смъртта и продължителността  сякаш зависи от умението, от предвидимостта на ходовете, от плодотворността на мисълта. Играта е започнала
отдавна – Отдавна те следвам, казва Смъртта и Рицарят  отговаря – Зная
това. С края на играта ще свърши и животът или пък ще продължи безкрай –
това е условието. Ако Смъртта победи, ще се случи първото, ако пък рицарят я
надвие – тя ще го остави. Победата над Смъртта е безсмъртие.
Рицарят не е сам – с него е неговият оръженосец Ионс. На пръв поглед тази
двойка твърде прилича на познатите Сервантесови герои, но това е наистина
само привидна прилика. Оръженосецът Ионс съвсем не е просто образът на
приземяващия, естествено простоват и естествено мъдър верен другар. Той
е и това, но – бидейки сложен концептуален образ – е и нещо повече. Неделим
спътник на Антониус Блок, ординарецът е ироничният му контрапункт. Скептик,
епикуреец в словесен двубой и дружеско единение с боготърсача. Ако трябва
непременно да намерим подобен сценичен типаж, това навярно е Шекспировият
шут – не фолклорният персонаж, не Фалстаф или езическият пантеистичен Пук,
а по-скоро шутът на Лир, иронично прозиращ трагичността в цялата  тежест.
Неговата философия е философията на материалната долница –
Ето го и оръженосеца Йонс.
От Смъртта не се бои. От Бога не се срами.
Над себе си се присмива, на девойките се усмихва.
В свой собствен свят живее,
неразбираем за никого освен за него.
Всички го мислят за глупак, а и той самият също.
Неразбран в рая, отхвърлен от ада.
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С тези думи Ионс словесно довършва собствената си карикатура, която преди
това е скицирал на чашка заедно с художника, изписващ ужасните апокалиптични сцени по стените на храма. В същия този храм, първото място, в което
са спрели героите след завръщането си в родните места, едновременно с опи
саната сцена протича и друга, много по-мрачна. Антониус, също както своя
оръженосец, се опитва да опише себе си, но не пред дружеска компания, а пред
изповедалната решетка. Към тази крачка го насочва образът от Разпятието –
примитивен, преподчертано пасионен, но безстрастен и непроницаем образ.
Също както алегорическия си събрат Everyman, Рицарят се обръща към покаянието и като забелязва силует на свещеник зад изповедалната решетка, се
обръща към него.
Бих искал да се изповядам.
Но дотук и свършват приликите, защото словата на Антониус Блок не са покайни думи и дори не са молба за духовен съвет. Диалогът е диалог на вътрешното
терзание на боготърсача. И макар той да не вижда лицето на скрития зад качулката – ние виждаме, че това е пак Смъртта.
...душата ми е празна.
Тази пустота като огледало стои пред моето лице.
И в него виждам себе си.
И сърцето ми се преобръща от отвращение и страх...
Духовната катастрофа на боготърсача. В един свят-без-Бог той не просто си е
губил времето, не просто напразно се е трудил и бродил. С други думи, това не
е само професионалният колапс на рицаря кръстоносец. Свят-без-Бог е свят в
обятията на Смъртта, която вече не е „могъщият пратеник” (както бива наречена в Everyman), а окончателното нищо, небитието, което задава окончателния
абсурд и безсмисленост на човешките страдания.
Но тогава целият ни живот е един безсмислен ужас.
Не можеш да живееш пред лицето на смъртта, осъз
навайки, че всичко в този свят е нищо.
Повечето хора живеят, без да се замислят за смъртта
или за преходността на битието –
изкусително подава Смъртта-изповедник.
Но един прекрасен ден те ще достигнат до края и ще трябва да погледнат
в Мрака – думите на Антониус Блок очертават всеизравняващото хоро на
Смъртта, потрисащо всеки с небитийното си обещание. Не е необходимо да
си задаваш важни екзистенциални въпроси, не е нужно да имаш духовна тревога – Нищостта, небитието – вечно, неотменно и вледеняващо, което смъртта
носи в един свят-без-Бог, е там, на предела на всеки живот. Макар и потопен
в празнотата на собствената си духовна безплодност, Рицарят не приема
това за окончателно положение. Не приема един свят, в който той и Всеки в
негово лице е изправен срещу вечния си враг и неотменима съдба – Смъртта.
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Той не е „безумецът, който казва в сърцето си – няма Бог”, но „проиграва и
този аргумент”. Наистина, проиграва го слабо, така че аргументът звучи поскоро като самоотричаща се конвенция, спомената поради необходимостта от
изчерпателност: Ние създаваме образ на собствения си страх и този кумир
наричаме Бог.
Ти обаче се терзаеш – репликира го мрачният му партньор.
И думите му не са лишени от логика. Ако това е така, ако Бог е образ на страха от надвисналото небитие, неговото осъзнаване би го разобличило и тогава
духовните терзания губят своя смисъл. Анихилацията на страха-кумир в този
случай е логичното следствие.
Защо не съм в състояние да убия Бога в себе си? – продължава Антониус Блок – Защо Той продължава болезнено и унизително да живее в мен?
Когато Го проклинам и изтръгвам от сърцето си,
Той продължава да съществува, надсмивайки ми се.
Защо не мога да Го откъсна от себе си?
Защото, можем да му отговорим, ти си онзи, който от мрака, от дълбините
иска да извика: „Вярвам Господи, помогни на неверието ми”. Тези евангелски думи
обаче са думи на „бедния дух” така да се каже, на върховно смирение и отчаяна
надежда. А рицарят иска нещо повече,
Искам още знания.
Искаш гаранция? – подсказва гласът.
Наричай го както искаш.
Защо Бог е толкова трудно разбираем за човешкия разум?
Защо му трябва да се крие зад неясни обещания...
неизпълними постулати и невидими чудеса?
...
Искам знания. Не вяра. Не предположения. А знания.
Искам Бог да ми протегне ръката си,
да ми открие лицето си, да заговори с мен.
Лично откровение е това, което Антониус Блок иска, „гаранция”, и в гласа му
има огорчение –
Какво ще стане с нас? С тези, които искат да вярват, но не могат.
И какво ще стане с онези, които нито искат, нито могат да вярват.
Мнимата изповед пред забулената Смърт завършва с разкриване на плановете
на Рицаря. Той споделя, че играе шах със Смъртта в желанието си за отсрочка, време, в което да извърши нещо „важно и значимо”. Трябва да признаем, че
в аналогичните сюжетни ситуации от средновековните произведения подобна
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отсрочка се измолва за уреждане на „душевното счетоводство”, за покаяние и
освобождаване от греховете. Подобна конвенция обаче би превърнала Бергмановата история в традиционно дидактическо произведение, без съмнение чуждо за
модерната нагласа, от една страна, и неадекватно на терапевтичните отговори, които авторът търси за себе си.
В своята мисия Рицарят намира куртоазния възторг на единоборството с последния враг – смъртта.
Това е моята ръка.
Ето, аз я движа...
усещам как пулсира кръвта.
Слънцето е в своя апогей...
А аз...
аз, Антониус Блок –
играя шах със Смъртта.
Успоредно със случката в храма, където господар и слуга, боготърсач и скептик,
откриват страховете си и се борят с тях, протича и една друга, съвсем различна и дори репликираща я история. Група пътуващи актьори, или ако трябва
да сме точни, жонгльори и акробати, във всеки случай низови изпълнители, на
каквито е богато Средновековието, са спрели, за да пренощуват насред пътя
– съпружеска двойка с невръстното си момченце и водача на малката трупа,
Скат. Съпругът Иоф, събуждайки се пръв, получава видение – Светата Дева с
Младенеца му се явяват съвсем неочаквано и той се втурва да разкаже за видяното на сънената си жена, от чиято реакция разбираме, че това не се случва
за първи път, но и че никой не го взима на сериозно. Излишно е да отбелязваме
какво е положението на споменатите герои в средновековното общество – актьори от подобен вид се ситуират в крайната периферия на легитимното и
често попадат отвъд – в сумрака на тогавашния ъндърграунд. Самият факт, че
Бергман ги дарява с визионерски дарби, има специално значение. На този най-беден, най-нищ, унижен и оскърбен, благодарен в мизерията си и ведър в недоимъка
презрян панаирджийски комедиант му се открива небесното Царство. На него, а
не на величавия Рицар, посветил живота си в търсене на чудото, което да усили немощната му вяра, и дори не на нямата, но милосърдна нещастница, която
оръженосецът Ионс спасява от лапите на мародера. Духът духа където си иска.
Иоф е Божият човек, юродивият, светлият глупак-глумец. Той е и – ако трябва
да намерим аналогичен протообраз от областта на моралната драма – Добрият
ангел на Рицаря-Everyman. Лошия с известен компромис можем да разпознаем в
Ионс – оръженосецът. В момент на изпитание първият дава надежда и смисъл,
вторият обезкуражава с богоборните си иронични забележки. Първият съчинява
за своето дете благочестива песничка, докато Ионс постоянно дразни господаря си с пиперливи вагантски рими –
На топло, между женските бедра
лежал бих аз и цял живот блажен,
че Бог далеко е от земните дела,
а Дявола-приятел срещам всеки ден.
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От разговора между актьорите разбираме, че те са тръгнали към Елсинор, където на патронния празник на катедралата ще играят драмата за Смъртта –
очевидно познатия ни жанр моралите. Водачът на трупата ще играе Смъртта:
„Запомни, нещастнико".
„Животът ти виси на косъм".
„Дните ти са преброени".
Надянал зловещата черепоподобна маска, актьорът изрича тези думи към въображаемата публика, а всъщност недвусмислено към зрителите на филма, зас
тавайки фронтално към камерата. Въпросната маска ще остане през всичките
последващи сцени с мрачното си присъствие в задния план на този локус.
– А моята роля каква е? – пита доверчиво Иоф.
– На теб, като на глупак, е поверена Душата на Човека.
– Не ми харесва тази роля.
Ролята на Душата, ако се обърнем към запазените образци на жанра, обикновено
е най-безнадеждната, тя се появява накрая, когато човекът е достигнал предела на смъртта и спасението му виси на косъм, бидейки изненадан в момент на
духовна леност.
Прехраната си обаче жонгльорската трупа съвсем не изкарва с представления
от този характер. Спирайки тук и там, с импровизирана сцена и декор актьо
рите играят скечове от фолклорен тип, кореспондиращи с популярните вариации, да кажем, на Джуди и Пънч в Англия или с алегорическите анимистични
фаблио от френски тип. Подобна игра в играта е любовният триъгълник между
водача на трупата и жената на ковача Плуг, която отначало бяга с актьора,
но после се завръща при глуповатия си, но обичлив съпруг. Тяхното присъствие,
извън тематичната конкретика на фарса, е и включване на низовия социум в
основната тема – Смъртта не е придирчива към съсловната принадлежност. И
ето че сцената на малкия селски площад придобива универсалност, превръща се
в театрум мунди, когато абсурдно смешната песничка, чиято тема отново е
пристигането на Смъртта, се смесва с Dies Irae – пято от процесия флагеланти, предвождана от фанатичен проповедник.
Яйца свинята снася, а котката грухти.
Нощ, черна като сажди, зората хич я няма.
А Черната е вече на брега.
Това игрово преобръщане на ужасните знамения неусетно прелива в гневната
изобличителна проповед:
Господ ще накаже всички ни!
Всички ни очаква смърт ужасна.
И теб – с празния поглед на говедо.
И теб – надутия от самодоволство.
Настъпи вашият час. Вашият последен час!
Смъртта е зад гърба ви.
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Ви сте обречени! Прокълнати!
Помилуй нас, Боже, смили се над нас, грешните.
Дълъг и бавен фарт по протежение на лицата – като че през окото на Смърт
та проследява коленичещите един след друг в равна редица хора от площада,
които само до преди минути са се веселили и замервали комедиантите. Чисто
визуално разкривените пръсти на флагелантите, кървавите лица изпод трънени венци наподобяват късносредновековните пасионни изображения. За разлика
от тях лицата в кръчмата еднозначно ни подсещат за нидерландските селски
типажи. Кръчмата – социалното пространство, противоположно на площада в
качеството си на алтернативен форум на низовите съсловия – също се раздвоява между привичното безгрижие и сянката на Смъртта. Изкупителна жертва
на страховете става Иоф – съпругът актьор, който е малтретиран от злодея,
бивш семинарист и настоящ крадец, и принуждаван да танцува като мечка до
пълно изтощение. Един негов жест само – пръстите, свити надолу като лапи,
се обръщат молитвено нагоре – и спасението се появява – оръженосецът Ионс
влиза и прекратява мъчителния танц. С мигновена лекота молитвите на Иоф са
чути, за разлика от тези на тържествено коленичилия Рицар с иконично събрани
длани, за когото е видима единствено Смъртта.
В покайно-спасителния ред на моралната драма Humanum Genus обикновено преминава три етапа: разкаяние, отпускане на греховете и сатисфакцио, а после
приема последно причастие или пък маслосвет. След своеобразната си изповед,
непосредствено след случката в кръчмата Антониус Блок попада в компанията
на Иоф и Миа и младенеца Микаел, а към тях се присъединяват оръженосецът и
нямата му спътница. Мия, съпругата на Иоф, е набрала диви ягоди и ги предлага
на скромната си трапеза заедно с току-що издоеното мляко. С почти тайнодействен жест тя ги подава на Рицаря, който първо опитва плодовете, а сетне
отпива от млякото:
Ще помня този миг. Спокойствие, здрач...
и купите с ягоди и мляко
и вашите лица.
...
Ще отнеса този спомен в дланите си толкова внимателно,
сякаш е чаша, препълнена с мляко.
И това ще е символ за мен...
и велика награда.
Това своеобразно евхаристийно звучене и жестикулация – което твърде непосредствено напомня думите на Спасителя на Тайната вечеря „Това правете за
Мой спомен”, се емфазира от грижливо кадрираната обща композиция, включваща всички участници на трапезата, зад чийто гръб ненатрапливо, но ясно забележимо стърчи маската на смъртта, небрежно окачена на някаква пръчка.
След покаянието следва комунио – причастяване, такъв е пътят на Човека,
на Всеки, в средновековното моралите. Доказателство обаче, че тук доминира
все пак другата тема – тази за жертвата, е последващата среща на Рицаря
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и Смъртта. След светлата надежда в благодатното присъствие думите на
Смъртта внасят хлад и опасения:
– Решил си да придружаваш артиста и жена му през гората?
Йоф и Миа се казват, нали?
И имат малък син?
– Защо те интересува?
– Просто така.
Мълчанието на жадуваното Божествено обаче вече е нарушено от онзи миг на
блаженство на трапезата (да си припомним, че Царството Божие многократно
бива оприличавано на трапеза):
Да вярваш – значи да страдаш. Знаеш ли това? – обръща се
Рицарят към Миа.
Това е като да обичаш някого, който се крие в тъмнината,
и колкото и да го викаш – никога не те чува.
Това, което казвам, губи смисъла си сега,
когато седя тук с теб и твоя съпруг.
Всичко това изведнъж става незначително.
Този миг на трансцендиране на безответния мрак, обитаван единствено от
Смъртта, дава мотив и решимост за последващата жертва на Антониус. Този
миг с чудесната, неизпросена и непреследвана благодатност внася смисъл отвъд небитийната стена на Смъртта. А отсега нататък тя става все по-осезаема, все по-плътна. Умира съблазнителят-актьор, загива семинаристът-крадец,
покосен от чумата, на кладата е изгорена младата вещица – онази същата,
чрез която Рицарят се е опитал да намери отговор за Бога от най-сигурния
източник – дявола, въображаемия  инфернален патрон, но вместо това е открил
само страх и ужас и отново вездесъщата Смърт.
Настъпва нощта – със зловещите си знаци и апокалиптична тишина. Тя е нощта
в Гетсиманската градина, но е и последната световна нощ преди Страшния съд.
Никой не спи – всички са събрани в напрегнато бдение. Рицарят играе последните си ходове със Смъртта. До този момент никой освен него не забелязва
мрачната фигура, но за Иоф, глумеца-визионер, тя става видима и той, разбирайки значението на нейното присъствие, събужда жена си в ужас, решен да спаси
семейството си с бягство. В този последен и съдбоносен момент от играта
Рицарят трябва да избере – дали да се опита да надиграе Смъртта, спечелвайки
избавление, или да се жертва, за да може, като задоволи апетита на мрачния
играч и ангажира вниманието му, да спаси единствените носители на надежда
отвъд безсмисления ужас и по този начин да изпълни мисията си. Той бута фигурите на дъската – сякаш неловко търси отсрочка за себе си – а всъщност надиграва смъртта по съвършено театрален начин. Фургонът на актьорите успява
да се скрие в гората, докато измамената Смърт отново подрежда фигурите.
Антониус Блок е победен, но всъщност е и победител. Следващата среща ще е
краят. Това е и краят на пътуването – Рицарят, Ковачът Плуг с невярната си
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жена, Оръженосецът Ионс и безмълвната му придружителка достигат замъка,
дома, в който години наред съпругата на Рицаря очаква неговото завръщане.
Тук по време на вечерята, докато домакинята чете тържествено онова място
от Откровението на Иоан Богослов, с което започна всичко, се появява Смърт
та. Един по един седналите на прощалната трапеза се обръщат и я виждат за
първи път. Всеки се представя на странния посетител, през чиито очи гледа
камерата. Единствен Рицарят се моли:
От Мрака Те викаме, Господи. Помилуй нас, защото сме слаби и слепи, и боим се
в своето незнание. В мрака, където се намираш ти, където всички ние сме...
Богоборецът, оръженосецът Ионс, верен на мрачния си скептицизъм, отглася,
вече невъзпиран от низкия си ранг:
Никой няма да чуе твоите вопли.
Никого не ще трогнеш с твоите ридания.
Изтрий сълзите и се полюбувай на своето безразличие.
Господи – продължава Антониус Блок – където и да си, нали
все пак те има някъде там...
Господи, помилуй нас.
Мрачният шут напява своята богоборна ария:
Ако можех да ти дам разхлабващо
да те прочисти от твоите тревоги за безсмъртието,
но твърде късно е сега изглежда.
Наслаждавай се поне на тази последна минута,
докато си още жив, докато виждаш и се движиш.
В този последен пределен момент нямата проговаря и нейните първи думи са:
„Свърши се”. А междувременно, бягайки през бурната гора, малкото семейство
на Иоф и Миа се е скрило във фургона – докато премине ангелът на изтреблението, и той наистина ги отминава. В режима на техния парадоксален статус това
е предвидимо. Замъкът, който е „основан на камък”, не може да скрие обитателите си от страшния край, а каруцата, клатушкаща се с вехтите си платна,
спасява спотаилите се в нея.
Утрото те посрещат на огрения просторен морски бряг, а от другата страна,
на хоризонта на отминаващата буря, се очертават силуетите на страховито
хоро:
Миа! Виждам ги!
Там, на фона на бурното небе.
Всички са там заедно.
Ковачът и Лиза, и Рицарят,
и Равал, и Ионс, и Скат.
И строгият Повелител – Смъртта, ги приканва за танц.
Нарежда им да се хванат за ръце...
и да танцуват всички в една редица.
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Начело е самият Повелител...
с косата и пясъчен часовник.
Те танцуват...
и се отдалечават от зората със своя танц тържествен...
все по-далече... към тъмната страна,
докато дъждът пречиства лицата им
и отмива солта от горчивите им сълзи.
Думите на духовидеца сочат „новото небе и новата земя”, „Небесния Иерусалим”. И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече... защото предишното се мина (Откр. 21:4). Това е мястото, което почти буквално
цитира Иоф. В страшния танц той не вижда нямата – нейният живот добива очертания от самото идване на Смъртта, оттогава започва. Трябва да признаем,
че и на всички останали герои от този иконичен разказ именно Смъртта дава
плътност. Тя изявява смисъла, напрежението, страха, надеждите – тя е мнимият
телос, от който по парадоксален начин добиват живот фигурите. Мнимо обаче
е нейното телеологично присъствие, защото тя всъщност се оказва завесата,
която макар и скриваща целия хоризонт, е само преграда за несъвършеното зрение на героите. Със своето идване, със самата си окончателна актуализация тя
бива унищожена в хоризонта на идещия нов свят.
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