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БПЦ между БезПокойствата и 

надеждите

Разговор нa Калин Янакиев и Момчил Методиев 

Калин Янакиев: Започваме този разговор в 38-ата годишнина от патриаршес-
тването на Българския патриарх Максим – най-дългото до този момент служе-
ние на предстоятел на Българската църква в нейната история. То започва през 
1971 г. в условията на тоталитарен комунизъм, а продължава в период на дълбоки 
обществени промени. Добра или лоша, в страната вече съществува демокра-
тична система на управление, а на Църквата се наложи да преситуира своето 
място в обществото. Наред с дълбоките обществени промени, след 1989 г. Бъл-
гарската православна църква преживя много тежък период на разкол, който има 
своите основи още в нейното комунистическо минало. Днес се сблъскваме със 
ситуация, при която се чуват най-различни призиви и искания към Църквата, и по-
специално към патриарха, за подобряване на нейния образ и за интензифициране 
на църковния живот. Повечето от тези призиви се отправят от хора, които са 
достатъчно некомпетентни за йерархическото устройство на Църквата. 

Веднага трябва да отбележа, че съгласно църковния канон най-висшият църко-
вен сан е епископът. Както патриархът, така и митрополитите и викарийните 
епископи по сан и тайнодействена власт са все епископи и никой не е епис-
коп повече от другия. Митрополитът и патриархът са само различни админис
тративни длъжности на определени епископи, като патриархът е най-висшата 
административна длъжност сред тях. Следователно патриарх Максим по своя 
църковен сан е точно толкова епископ, колкото са и всички останали епископи 
на БПЦ. Същевременно в очертаването на административните правомощия на 
епископите (митрополити и патриарси) има различия, които са разписани по 
различен начин в уставите на Православните църкви. Затова още в началото е 
необходимо да изясним какво може и какво не може Българският патриарх, до-
колко властта му е юридически фундирана и доколкото тя се основава само на 
морален авторитет. Да започнем с това, за да видим какво и от кого може да 
бъде искано, когато се говори за промени в БПЦ.

Момчил Методиев: Когато говорим за властта на Българския патриарх, ние 
много често си представяме властта на Римския папа или на Московския пат-
риарх. Представяме си патриарха като диктатор или монарх. За да може да 
разгледаме коректно властта на Българския патриарх, е необходимо, от една 
страна, да се върнем към историята на модерната Българска църква, а от дру-
га – да се обърнем към действащия Устав на Църквата. След смъртта на екзарх 
Йосиф през 1915 г. Българската църква в продължение на две десетилетия е 
управлявана от наместник-председател на Св. синод, т.е. в управлението на 
Църквата надделява синодалното начало, което представлява и въплъщение на 



6

Разговор в редакцията

съборното начало. Този период е последван от краткото управление на екзарх 
Стефан, а след възстановяването на Патриаршията – и на патриарх Кирил, 
като и двамата се опитват да установят контрол над Синода и да наложат ед-
нолична или „монопартийна” власт, както тя е наричана по времето на патриарх 
Кирил, и тези техни опити стават причина за редица конфликти сред висшето 
духовенство. След това се стига до избора на патриарх Максим, който ведна-
га се сблъсква с наличието на различни крила в Синода и се опитва да парира 
противоречията между тях, като се връща към синодалното начало, т.е. всички 
решения се обсъждат и взимат от Св. синод, а патриархът може да разчита 
само на известен морален авторитет при равенство на гласовете в Синода. В 
този смисъл властта на Българския патриарх не може да бъде сравнявана нито 
с тази на Римския папа, нито дори с тази на Московския патриарх, независимо 
от личността, която заема патриаршеския трон. В новия устав на БПЦ дори 
съществува текст (член 50), в който изрично е записано, че Българският патри-
арх няма право да извършва или решава „нещо по общите дела на Църквата” без 
съгласието на Св. синод, без това „нещо” да бъде допълнително формулирано.

В исторически план в България съществува напрежение между визията за пат-
риарха като монарх и практиката, според която той е само пръв сред равни, 
което отговаря по-правилно на съборното начало. Действително патриархът 
и митрополитът съгласно каноните са само административни длъжности и би 
трябвало да имат еднаква власт с всички останали епископи. Но в българския 
случай епископите и патриархът имат много по-ограничена власт от митропо-
литите. В рамките на своите епархии митрополитите не са отговорни пред ни-
кого, което дава възможност на някои днешни митрополити да се държат безот-
говорно, и в някои случаи дори арогантно по отношение на публиката, независимо 
дали тя е образована или не. От друга страна, викарийните епископи, които не 
притежават собствен административен диоцез, на практика са подчинени на 
митрополитите. Така се оказва, че реалната власт в Църквата принадлежи на 
митрополитите за сметка на патриарха и на епископите. Това състояние даде 
основание на изследователката Златина Иванова да квалифицира съвременното 
състояние на църковната организация като „феодализация”, макар за този про-
цес да съществуват и други причини. 

Калин Янакиев: За да стане още по-ясен проблемът, ще се опитам да очертая 
отново какво е каноничното положение и какви деформации са настъпили в него 
в течение на най-новата българска история. Това, че патриархът е пръв сред 
равни, произтича от безспорното каноничното положение в православната ек-
лесиология, че Църквата е там, където е епископът, а всяка църква, оглавявана 
от епископ (смятан за наместник на св. ап. Петър на своята катедра), е не „по-
деление” на някакво цяло, което е механично събрание на различните епископии, 
а представлява пълнота на Вселенската църква на това определено място. 
Поради тази причина всеки епископ в Православието е епископ на Вселенската 
църква в своето място, в своята епархия. Исторически погледнато, „митропо-
литът”, както показва и името, е административна длъжност на един епископ, 
който предстоятелства Църквата в по-голям град – в „метрополиса”. В Римска-
та империя, когато Църквата се структурира, държавата е била разделена на 
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префектури, диоцези (епархии) и на провинции. Всички епископи от една провин-
ция са припознавали епископа на метрополиса, т.е. на централния град на съот-
ветната провинция или диоцез, за свой „митрополит”, т.е. за свой администра
тивен предстоятел, решаващ спорните им въпроси, като ги свиква на събор. 
Патриархът от своя страна е бил (и трябва да си остане) административната 
длъжност, която събира в съборно единство епископския хор от различни, близки 
по територия диоцези. По-късно, когато с раждането на националните държави 
Православната църква започва да се „национализира”, диоцезът на една помест-
на Православна църква, общо взето, се припокрива с границите на националната 
държава. В България диоцезът на БПЦ съвпада с границите на държавата.

Каноничното правило е, че епископите са равни помежду си, не са подчинени по 
власт, защото църквите им не съставляват части от някакво механично събра-
ние на техните окръзи, оглавявано от патриарха. В България обаче на практика 
няма епископии, които да се събират около определен метрополис, оглавяван от 
митрополит. По тази причина реални епископи, които имат и оглавяват свои 
поместни църкви, се явяват всъщност само митрополитите. Епископите, които 
не са митрополити, не са нищо друго освен викарии, сиреч наместници на мит-
рополита в съответния район. Следователно, ако трябва да сравним съвремен-
ната ситуация в БПЦ с по-ранната история, тя би трябвало по-скоро да бъде 
предстоятелствана административно от митрополит (епископа на столичния 
град), който събира на събор и решава общите дела на епископите, които имат 
своите епископии. В днешно време обаче вместо тези епископи ние имаме мит-
рополити, които са административно оглавявани от патриарха.

Това е каноническото положение. Факт е обаче, че в последния период на кому-
нистическата власт в България положението на патриарх Максим се усложнява 
от това, че благодарение на намесата на държавата тази равнопоставеност 
на епископите е била нарушена от появата на епископи (митрополити), които 
са фаворизирани от властта. Такива са най-вече онези митрополити, които са 
въдворени на своите места със силния натиск на държавата и най-вече тези, 
които водят международния живот на Църквата или съдействат на т.нар. „ми-
ротворна дейност” на комунистическата държава. Това създава едно особено 
нестабилно положение на Българския патриарх по времето след 1971 г. Форми-
ра се една буквално митрополитска „партия”, която има допълнителна сила в 
сравнение с Българския патриарх Максим, защото това е партия на епископите, 
които са фаворитите на комунистическата държава. Същевременно в ранния 
период от патриаршестването на патриарх Максим все още има един или двама 
стари (или „реакционни”, както са наричани от властите) митрополити, което 
означава, че Българският патриарх в първия период от своето патриаршества-
не е трябвало да осъществява не просто правилната, канонична администра-
тивна власт над равните нему по тайнодействена власт епископи-митрополи-
ти, а и да се съобразява с привнесените отвън „шумове в системата”, които 
фаворизират едни митрополити за сметка на други. Патриархът е трябвало да 
лавира между тях, за да координира действията им. Именно тези фаворизирани 
от държавата митрополити след 1989 г. застанаха в основата на породения в 
БПЦ разкол, причините за който, разбира се, са по-разнообразни и по-дълбоки.
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Оттогава нещата се промениха. Много от епархиите имат митрополити, из-
брани на своите катедри след края на комунизма. Но една мъчително и бавно из-
работена стилистика на административното ръководство на диоцезите на БПЦ 
се променя много трудно и ако Българският патриарх е упрекван днес в колеб-
ливост, би трябвало да проявим разбиране, като имаме предвид тази мъчителна 
история на неговото патриаршестване през първите осемнадесет години от 
неговото предстоятелство. 

Тук можем да добавим и нещо, което е неприлично да се каже, но не може да 
не бъде изговорено. Наистина, всеки българин – православен християнин, желае 
дълъг живот и здраве на Българския патриарх Максим, но така или иначе, най-
вероятно ние се намираме в залеза на неговото предстоятелство. Ситуацията 
в диоцеза на Българската църква е уникална. Практически всички митрополити 
(с изключение на двама) имат към този момент правото да се кандидатират 
за мястото на предстоятел на диоцеза на БПЦ. Това, освен всички други об-
стоятелства, затруднява същинския духовен живот на БПЦ. Буквално всеки е 
кандидат за патриаршеското було, което означава, че сред митрополитите се 
поддържат едни отношения, които са под мощната сянка на този приближаващ 
се избор. За голямо съжаление трябва откровено да кажа, че въпреки че България 
вече е член на Европейския съюз, наред с още три преобладаващо православни 
страни, в съзнанието на висшия клир изборът на Българския патриарх е доми-
ниран от въпроса кой би бил фаворитът на Московската патриаршия. Тоест 
Руската православна църква продължава да има своето много голямо влияние в 
българските църковни дела и дори свои „лобита” сред българските митрополити.

Момчил Методиев: Към въпроса за статута на митрополитите и бъдещия пат-
риаршески избор бих искал да добавя, че през последните двадесет години Бъл-
гарската патриаршия действително положи много усилия за възстановяването 
на цялата избирателна пирамида, занемарена по времето на комунизма – църков-
ните настоятелства и епархийски избиратели, които избират митрополитите. 
Същевременно продължава да съществува традицията за манипулирането на 
тези избори – доказателство за това са и последните митрополитски избори за 
нов Доростолски митрополит, където имаше силни подозрения, че изборите бяха 
манипулирани от един местен духовник. Имам предвид, че демократизацията на 
БПЦ, доколкото тя е възможна и отговоря на изискванията на Устава на Църк-
вата, малко изостава от демократизацията на обществото. Когато настъпи 
моментът, в който трябва да се проведе този Патриаршески избирателен съ-
бор, вероятно най-големите проблеми или съмнения и спорове биха възникнали по 
въпроса доколко този избор е реален и не е манипулиран. В новия устав митро-
политите имат голяма власт дори и по отношение на този избор – членовете 
на Патриаршеския избирателен събор се избират от епархийските избиратели, 
но списъкът на потенциалните членове на събора се съставя фактически от 
митрополита. По Устав всяка епархия излъчва 5 членове на събора, избирани от 
списък от 23 души клирици и миряни, съставен от митрополита. Тоест става 
дума за ограничена група хора и това може да породи напрежение, когато се 
стигне до решаването на този въпрос, макар и за всеки православен християнин 
да е ясно, че в избора на патриарх участват не само човешки фактори. 
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Калин Янакиев: От казаното от вас произлиза, че това избирателно тяло, 
което ще се събере един ден, е силно зависимо от властта на митрополита. 
Следователно в нашата Православна църква има опасна тенденция за заглу
шаване на църковното обществено мнение и това е нещо, което тревожи, 
защото то трябва да успее, най-вероятно с много големи усилия, да се пребори 
с одиозната слава на някои от митрополитите, които по Устав и по канон имат 
правото да участват в бъдещ патриаршески избор. За никого не е тайна, че в 
годините на демокрацията поне неколцина от българските митрополити бяха 
замесени в шумни скандали, които излязоха далеч извън границата на Църквата 
и развълнуваха цялото общество. Тези митрополити, макар и покрити с мрачна 
слава, имат същевременно и пълното право да участват в патриаршеските 
избори, имат и своите лобита, а някои от тях биха могли да разчитат на опре-
делена подкрепа от други православни Църкви извън БПЦ или на среди, съставени 
от „силните на деня”. И това поражда тревога и предизвиква към размисъл за 
възможните пътища за създаване на същинско, живо църковно обществено мне-
ние, което при бъдещи кризи може да има своя автентичен глас и така да не се 
поставя под съмнение, най-малкото, авторитетът на избрания. 

Момчил Методиев: Само да добавя, че трябва да се има предвид и още един 
фактор – патриаршеските избори в България винаги до момента са ставали под 
контрола на държавата. Въпреки безспорната разлика в обществените и църков-
ни условия и наличието на автентичния църковен живот, все пак това е тради-
ция, която най-вероятно тегне над голяма част от висшия клир. Има и политици, 
като например Божидар Димитров, който най-малкото – административно отго-
воря за Дирекцията на изповеданията, чиито публични изявления водят до подо-
зрението, че конкретен политик или държавата като цяло могат да се изкушат 
от възможността да упражнят някакво влияние. Тоест когато става дума за 
намесата на външни фактори при патриаршески избирателен избор, трябва да 
се има предвид и опасността държавата да се опита да използва своите лосто-
вете за влияние. Друг външен фактор, който може да окаже въздействие, е мест-
ният бизнес, който в редица случаи има силни връзки с местния митрополит.

Причината е, че държавата или други групи често виждат в Църквата инструмент 
за реализиране на конкретни държавни, или в най-добрия случай – тясно национал-
ни или дори локални интереси. Пример за това беше и случаят с новооткритите 
край Созопол предполагаеми мощи на св. Иоан Кръстител, който беше използван 
единствено за туристическа реклама на Созопол, което няма нищо общо с цър-
ковността, без тук да засягам споровете за автентичността на мощите. 

Калин Янакиев: Вярно е, че държавата има инстинкт за намеса в църковни-
те дела, който не е само наследство от времето на комунизма, а има своите 
корени в по-далечното минало, може би още от времето на обособяването на 
Българската църква отначало като автономна, а след това и като автокефал-
на. Държавата по инстинкт приема Църквата като „национална институция” и 
по тази причина често я свързва с каузата на националната държава. Мнозина 
български политици не са се простили с това интуитивно отношение към Църк-
вата и предвид свои, чисто лични авторитарни инстинкти и до ден днешен си 
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представят Църквата като инструмент на държавата, което ги изкушава да се 
намесват в нейните вътрешни дела. Същевременно аз съм особено разтревожен 
от един подмолен лобизъм на едрия българския бизнес при бъдещ патриаршески 
избор, защото не е тайна, че именно тези митрополити, за които си позволих 
епитета, че са си спечелили одиозна и скандална слава след 1989 г., са доста 
здраво свързани и с български, и с руски бизнесмени. 

Всички тези опасения ни карат още веднъж да помислим как в България може да 
бъде изградено едно автентично църковно обществено мнение. Сега обаче пред-
лагам да преминем на една друга територия и да отбележим какво се е проме-
нило в живота на Църквата след 1989 г. Ще се опитам да дам своята диагноза 
и макар да използвам този медицински термин, тя е по-скоро позитивна, ако се 
отчитат и наблюдават процесите в дълбочина. Първо, аз съм дълбоко несъгла-
сен с тиражираната в някои медии теза, че българските храмове са пусти и че 
те са посещавани най-вече от маргинални възрастни люде. Привидността на 
подобна оценка може да дойде само ако се съзерцава църковният живот в много 
малки градчета или в селата. По някакъв унаследен просветителски инстинкт в 
България продължават да смятат, че църковните традиции се съхраняват в по-
малките населени места или в селата поради по-бавния ритъм на живота там 
или по-голямата му близост с предмодерната ситуация.

Това обаче далеч не е вярно за по-големите български градове. Афористично 
бих се изразил, че православното християнство в България се връща към голе-
мите градове. То изживява едно връщане към метрополиса, към големия град, 
там, където е възникнала мрежата на Църквата още в древността. Църквата 
е започнала като градски феномен и оттам нататък е експанзирала в селските 
паганис тични региони, където е водила много дълга и активна борба с резис-
тиращото езичество. Много векове по-късно ние наблюдаваме един идентичен 
процес – връщането на Църквата в големите градове. Храмовете в големите 
градове не са празни. Липсват грижливи социологически проучвания по този въ-
прос, но дори и едно неангажирано наблюдение ни показва не само, че храмовете 
в градовете не са празни, но и че те вече са изпълнени с един друг тип църковен 
народ. Той не се състои само от възрастни хора, Църквата е престанала да бъде 
духовна терапия за самотната старост, храмовете вече са изпълнени с хора, 
дошли в Църквата дори не по семейна традиция, а в съзнателния си живот, и 
са го направили като съзнателен свой избор. Убеден съм, че в много от големи-
те градове 60% от енориите са попълнени от хора, приели светото кръщение 
в съзнателна възраст, било по времето на комунизма, било след 1989 г. Което 
означава, че в някои от големите градове вече се създава нещо, чиято липса е 
било реален проблем по времето на комунизма – реални, живи, живеещи истин-
ски църковен живот енории. И за да не бъда голословен, ще кажа, без да имам 
претенции за изчерпателност, че в София като подобни живи енории могат да 
бъдат посочени храмовете „Св. св. Кирил и Методий”, „Св. Николай”, известен 
като Руската църква, „Св. София”, „Св. Димитър” в кв. „Хаджи Димитър”, „Св. 
Троица”. При всички положения трябва да бъде високо оценен енорийският живот 
в един малък и живеещ особен църковен живот храм в Русе – „Св. Николай”, който 
поради близкото си съседство с една католическа енория, която е буквално на 
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отсрещния тротоар, е създал мотивирана, толерантна, живееща включително и 
богословски живот енория. На места такива енории съществуват въпреки съпро-
тивата на местните митрополити – във Велико Търново и във Варна към храма 
„Св. Николай” (по някаква особена благословена съдба повечето от най-живите 
храмове са посветени на св. Николай Мирликийски). Наблюдавам жив енорийски 
живот в настоящата митрополитска църква в Ловеч, изключително завидна ис-
тория има енорийският живот в Казанлък, благодарение на няколко изключително 
обаятелни, харизматични свещеници. Наскоро гостувах в град Перник, където 
с изненада разбрах, че има гражданско-църковен комитет, който се вълнува от 
проблемите на образованието по религия в училищата. Като цяло енорийският 
живот бавно и постепенно се възстановява, и то главно в големите градове. 

Предстоятели на тези живи енории обикновено са свещеници, които също не 
принадлежат към традиционното свещеническо съсловие, т.е. в редки случаи те 
са потомствени свещеници. Те са приели ръкоположение, бидейки обърнати във 
вярата, въцърковени, в съзнателна възраст – само като куриоз ще спомена, че 
познавам свещеник, предстоятел на храм в София, който допреди пет години 
беше преподавател в специалност полска филология в университета. В една 
жива енория около Казанлък свещеник е бивш художник, популярен в артистични-
те среди на града. Част от тези свещеници, освен умението да създават живи 
енории, за наша голяма радост притежават и добра образованост, занимават 
се с научна богословска работа и са активни в публицистиката. Задължително 
трябва да отбележим тези процеси наред със сенчестите, които обикновено 
присъстват в медийното пространство.

Момчил Методиев: Съгласен съм, че това е много важно, защото възраждане-
то на енорийския живот е основата, върху която може да съществува църковно-
то обществено мнение и църковната пирамида, както и защото само чрез тях 
може да бъде преодоляна съпротивата на отделни митрополити или на външ-
ните фактори, които се опитват да влияят на църковния живот. Този процес 
върви сякаш малко незабележимо за медиите, но съм напълно съгласен с вашето 
мнение, както и с тезата, че християнството се връща в градовете – именно 
градовете са подложени на най-тежката атеистична политика по време на ко-
мунизма и в някои от тях църковната традиция сега дори не се продължава, а 
по-скоро се създава.

Калин Янакиев: Същевременно не бива да си затваряме очите за нещо, което 
споделят някои от свещениците и въцърковеният народ. Много от тези живи 
енории живеят не само в условия на липса на помощ от местния митрополит, 
а понякога и в същинска борба с него. Нямам намерение да бъда деликатен и 
ще кажа, че истинска война на митрополита с живи енории и със свещеници се 
води на територията на Старозагорска епархия. Съвсем наскоро там беше пос-
тавен под запрещение, впоследствие изгонен от епархията един харизматичен 
свещеник, който поддържаше до голяма степен църковния живот в епархията. 
Не може да не си спомним скандала с един наистина противоречив като личност 
свещеник във Варненска епархия, също подложен на преследване от митрополита 
си. Подобни твърдения съм чувал и по отношение на случаи във Великотърновска 
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епархия. Можем да обобщим, че основната тревога на църковните хора в Бълга-
рия е породена от разтварянето на ножицата между свещениците и енориите, и 
висшия клир – съживяването на църковния енорийски живот често се случва дори 
не с подкрепата, а въпреки съпротивата на местните митрополити. 

В тази връзка ще си позволя да направя бърза импресивна картина на състояние-
то на епархиите в България днес. Има епархии, ръководени от силно зилотски по 
манталитет и характер епископи. Някои от тях, с много силно медийно присъст-
вие, не винаги са неоправдани в своите реакции спрямо обществото, какъвто без-
спорно е Пловдивският митрополит, но те не притежават необходимата култура 
за дискусионен диалог с извънцърковните среди. Същевременно има митрополити, 
покрити с одиозна слава – вече споменах Старозагорския митрополит, трябва да 
си припомним и в колко скандали беше замесен Варненско-Преславският митро-
полит. Има и една, бих я нарекъл обскурирана епархия – Врачанската. Причината 
е съдбата на нейния митрополит, един от най-активните и упорити разколници, 
който след връщането си в Църквата се оказа в позицията на старши митропо-
лит, една особена позиция в Св. синод. Това е епархия, която е напълно затворена 
в себе си, ние не знаем какво се случва там, не съм сигурен, че тя може изобщо да 
влезе в контрола на едно църковно обществено мнение. Има и епархии, за които 
трябва да кажем добра дума, тъй като там съживяването на църковния живот 
става ако не винаги с подкрепата на епископа, най-малкото без неговата съпро-
тива – такива са Русенската, Ловчанската и донякъде Сливенската епархия.

Наред с това трябва да изразя и безпокойството си, че не се обсъждат същин-
ските духовни и богословски проблеми. В средите на Българската православна 
църква от време на време възникват дискусионни теми. Например темата за 
евхаристийния живот, за това дали на всяка св. Литургия всички, които участ-
ват в нея, трябва да приемат св. Причастие, или то трябва да бъде предше-
ствано от по-сериозна подготовка на пост и изповед – това е спорен еклесиоло-
гически и богословски въпрос, аз нямам отговор на него, но този въпрос вълнува 
определени енории, определени свещеници и богослови. Той обаче не може да бъде 
поставен на правилно църковно обсъждане, тъй като тази дискусия е блокирана 
от епископата, в който има някакъв траен хиперконсерватизъм по отношение 
на обсъждането на богословски теми.

Наистина напоследък Св. синод се ангажира с една животрептуща тема – въвеж-
дането на образованието по религия или религиозното образование в училище, 
но в този проблем отново много по-активни са определени свещеници и миряни, 
отколкото епископата. Трябва да поздравим Св. синод, че назначи определени 
по-образовани свещеници и компетентни миряни, които създадоха един проект 
за въвеждането на обучението по религия в училище, а Синодът подкрепи този 
проект с авторитета си. Но дори и по този въпрос епископатът по някакъв на-
чин изостава от това, което вълнува църковния народ. Затова и твърдя, че като 
цяло е слаба грижата за богословската просветеност в Българската църква. 

Момчил Методиев: Бих добавил, че разнобой съществува и по чисто практи-
чески въпроси – всяка епархия има собствена практика по проблеми като бра-
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ковете между православни и католици, а и понякога свещеникът не знае как да 
реагира, когато е изправен пред такъв проблем.

Калин Янакиев: Вие сте напълно прав, българските митрополити не са на едно 
и също мнение дори как да именуват и как да се отнасят към цели християнски 
деноминации. Не е тайна, че Пловдивският митрополит Николай е убеден, че 
Католическата църква представлява ерес, което по никакъв начин не съвпада с 
официалното становище на Вселенското православие. Тоест това разноезичие 
понякога добива скандални размери. Това се дължи на слаба грижа за богослов-
ската просветеност. Тук ще отбележа, макар и нескромно, че по-голяма роля за 
богословското просвещение в България играят не дипломираните богослови, а 
хора от други хуманитарни специалности и философите. Например групата на 
философите медиевисти, към която принадлежа и аз, със сигурност е извършила 
повече преводи и издания на класическа богословска литература от богослов-
ските среди. Отварянето към богословските традиции и на съвременните те-
ологически направления също се дължи на усилията на конкретни и малки групи 
хора. Една група от Богословския факултет към Великотърновския университет 
отвори българската публика към живата традиция на сръбското и гръцкото 
богословие, но и това не беше нито координирано, нито благословено от епис-
копата на БПЦ. Подобно на времето на комунизма продължават да отсъстват, 
и то по скандален начин, текстовете на светите отци, които са основата 
на православното богословие, а доколкото те присъстват на български език, 
с малки изключения са плод на преводачи философи и класически филолози. Тази 
липса не може да бъде компенсирана от малкото книги, внесени и преведени от 
монасите от манастира „Св. Георги Зограф” в Атон, още повече че последните 
се правят по несистематичен начин, и то не от оригинала, а през руски език. За 
една страна с поне три богословски факултета това изобщо не е достатъчно.

Момчил Методиев: Аз не виждам нищо лошо, че богословската култура се раз-
пространява от светски лица, които не са пряко свързани с Църквата. Намирам 
това за нормално, тъй като едва ли Църквата може изцяло да контролира или 
направлява този процес. Същевременно сред положителните промени трябва да 
отбележим и различната атмосфера в богословските факултети. През комуниз-
ма това са били едни от най-пострадалите образователни институции, които 
са били внимателно контролирани и следени, а в момента и там също има види-
ми положителни промени.

По-скоро въпросът за мен се състои в това, че не съществува връзка между 
тези светски групи и църковната йерархия, което води до няколко съществени 
проблема. На първо място, Църквата няма своите говорители. Доколкото има 
говорители, това са епископи или митрополити, които не винаги могат да пре-
дадат едно църковно послание на светски език, за да може то да достигне до 
по-широк кръг хора. Именно липсата на посредници създава впечатление, че няма 
връзка между Църквата и обществото. 

Другият проблем е липсата на специфични грижи и политика за образованието 
на младите монаси, които са бъдещият висш клир. В голяма част от случаите 
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образованието на младите монаси е въпрос на лична амбиция, интерес и в крайна 
сметка – на самообразование, докато преди 1944 г. е имало политика по този въ-
прос и дори някои манастири са осигурявали стипендии за обучението на млади-
те монаси. Да не говорим за липсата на образователна политика по отношение 
на семинариите, което според мен е важен въпрос, който няма своето решение.

Калин Янакиев: Ще си позволя нещо повече в подкрепа на вашата теза. Разби-
ра се, че не всички светски хора са миряни на Църквата, но Църквата вече има 
миряни, които същевременно са и представители на интелигенцията. Миряни 
на Църквата са например неколцина български писатели, актьори, журналисти, 
университетски преподаватели, които живеят правилен и редовен църковен жи-
вот. Те имат естественото желание да помагат на Църквата и да изговарят 
проблеми, които попадат в полето на тяхната компетентност. Но тъй като 
църковната йерархия буквално не ги познава, се стига до ситуации, в които 
Църквата не може да реагира на важни събития от обществения и политиче-
ския живот, които я засягат. Ще дам един пример – преди време български со-
циален министър поиска т.нар. пренатална диагностика на бъдещите майки да 
стане задължителна, защото така „щели да се решат проблемите с домовете 
за умствено изостанали”, т.е. предполагаше се, че осведомени за евентуални 
увреждания на плода им жени ще решат да абортират и така ще „спестят” на 
държавата грижи, което буквално граничи с един евгеничен проект. Министъ-
рът искаше да обвърже задължителността на тази пренатална диагностика с 
определени санкции, ако майките не се подложат на нея. Църквата би трябвало 
да реагира на това намерение, което за щастие не се осъществи – освен по-
ради всичко друго, още и защото няма пренатална диагностика, която да може 
да установява 100% увреденост на плода; науката може да установи между 30 и 
70% вероятност за различните увреждания, т.е. за определени заболявания има 
70% вероятност плодът да бъде напълно здрав. Тази идея безспорно представ-
ляваше едно индиректно насърчаване на аборта. Църквата обаче не реагира, 
реагираха съвсем други хора или такива, които са свързани с Църквата, но в 
лично качество. Защото Църквата не знае как да потърси свои миряни, които да 
бъдат специалисти в определена област и да могат да бъдат естествени го-
ворители по такива въпроси. Такава е цялата биоетическа проблематика, която 
ще става все по-важна, и ако Църквата не намери своите миряни, които са ком-
петентни да се изказват по тези въпроси, тя ще продължи да изостава от тези 
проблеми или само да декламира положенията на доктрината, което не винаги 
е достатъчно убедително. Всеки свещеник може да каже, че абортът е много 
голям грях, че семейството е малка домашна църква, а майчинството е висше 
призвание, но в сложната казуистика на съвременната биоетика тези аргумен-
ти трябва да бъдат подкрепени от естествените говорители на Църквата. 
Тези говорители вече съществуват, те са плод на съживяването на енорийския 
живот, но за съжаление те не винаги са припознати. 

По отношение на монашеството – това е един от най-тежките проблеми, тъй 
като българското монашество е изключително малобройно. Този проблем има 
своите дълбоки корени, той е задълбочен, но не е причинен от комунизма. Може 
да се каже, че всеки трети-четвърти монах у нас се надява да стане епископ. 
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Същевременно манастирите, с много малко изключения, не са духовни средища, 
те са провинциални стопанства или места за поклоннически туризъм, доколкото 
това въобще е поклонничество. Ученото монашество е изключително важно за 
една Църква. Спомням си, че в първите години на нашето списание тревога за 
монашеството и пълното отсъствие на учено монашество у нас изрази един от 
най-големите светилници на Православието в съвременността – еп. Калистос 
Уеър, който в това отношение направи сравнение с Румъния, където положени-
ето, поне тогава, беше доста по-различно. И аз съм напълно съгласен, защото 
макар и да няма канонична санкция, традицията е висшето духовенство да бъде 
избирано от средите на монашеството. А в България в момента има стотина 
монаси и два пъти повече монахини, но епископатът се излъчва само от монаси-
те. Това е много тежък проблем. 

Мисля впрочем, че тук бихме могли да приключим нашия разговор – не, разбира се, 
защото очертахме всички важни проблеми (ние и не си поставяме подобна цел), 
но защото, между безпокойствата и надеждите, бихме могли да го продължим 
друг път, като го задълбочим в много от набелязаните теми. След трудното 
преодоляване на разкола в Църквата и на едно неясно бъдеще Християнство и 
култура би трябвало да си остане важен участник в усилието по консолидиране 
на едно живо „църковно обществено мнение”, за което стана дума и тук.
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Цочо Бояджиев

един дискусионен вЪПРос у 

тома от аквино: ПРиЧината 

за ГРеХа.  

(3) зЛонамеРеността?
Съгрешава ли човек от злонамереност?

Накрая в своето разсъждение Тома от Аквино се спира на най-болезнения и ка-
верзен въпрос: дали не е възможно човек, който ясно разпознава злото и не се 
поддава на диктата на страстите, все пак да сторва грях просто от злонаме-
реност или лошотия (malitia)? На пръв поглед това няма как да стане. Наистина, 
човек постъпва по един или друг начин съобразно намерението си, но никой не 
може да възнамерява да върши нещо, което със сигурност знае като зло. При 
това, както многократно вече беше посочвано, всяка душевна способност се 
устремява естествено към собствения си обект. Волята по природата си е 
обърната към възприетото като благо, което означава, че никой не може да 
пожелае онова, което със сигурност разпознава като зло. Не променя нищо и 

Проф. дфн Цочо Бояджиев е един от водещите български учени ху-
манитаристи, основоположник на философската медиевистика у нас. 
Преподава история на античната и средновековната философия в СУ 
„Св. Климент Охридски”. Член е на Международното общество за из-
следване на средновековната философия (Лувен) и на Европейската 
академия на науките и изкуствата (Виена). Автор е на книгите: Не-
писаното учение на Платон (София, 1984), Студии върху средновеков-
ния хуманизъм (София, 1988), Античната философия като феномен на 
културата (София, 1990), Ренесансът на дванадесети век: природата 
и човекът (София, 1991), Августин и Декарт (София, 1992), Филосо-
фия на европейското средновековие (София, 1994), Две университет-
ски лекции (Велико Търново, 1997), Кръговрат на духа (София, 1998), 
Нощта през Средновековието (София, 2000), Loca remotissima (София, 
2007). Преводач е на Платон, Плотин, Тома от Аквино, Бонавентура, 
Майстер Екхарт и др.
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уточнението, че волята е способна да се насочи към благо, с което е свързано 
някакво зло и по този именно начин всъщност пожелава злото. Работата обаче 
е там, че нещо, което не се дели реално, може да бъде разделено в душата – 
било от интелекта, било от чувството. Ние наистина можем да мислим кръга 
без сетивна материя или някой е възможно да пожелае да стане абат, без да е 
монах. А това означава, че ако злото е реално свързано с някакво благо, няма 
необходимост устремената към благото воля със самото това да е обърната 
и към злото. Още повече че именуваме дадено нещо не според някое негово 
акцидентално свойство, ами според онова, което то е по същността си. Но 
свързаното с благото зло пожелаваме не заради него самото, ами акцидентално, 
тъкмо доколкото то е свързано с благото. Пристрастеният към виното обича 
виното не заради него самото, ами заради приятния му вкус, което означава, 
че виното той обича само акцидентално. Така пожелалият благото, с което е 
свързано някакво зло, пожелава и злото, ала само акцидентално, поради което за 
него не може собствено да се твърди, че желае злото, а значи и че съгрешава от 
злонамереност. Впрочем очевидно е, че и съгрешаващият от безсилие, сиреч под 
напора на страстите, пожелава някакво свързано с благото зло. Ако заявим, че 
той съгрешава от злонамереност, би излязло, че всеки съгрешаващ от безсилие 
съгрешава от лошотия, а това очевидно не е вярно. Евентуалното възражение, 
че волята на злонамерения сама се устремява към злото, докато тази на без-
силния го прави под натиска на страстите, се обезсилва чрез припомнянето, 
дето само по себе си дадено нещо се задвижва съобразно формата и природата 
си. Съобразно формата и природата си обаче волята се устремява не към злото, 
ами към благото, което и идва да покаже, че тя няма как сама по себе си да се 
насочи към злото, а следователно и никой не съгрешава от злонамереност. По-
нататък, сама по себе си волята се стреми към благото съобразно неговото 
общо понятие. Към отделните видове блага тя следователно бива скланяна от 
нещо друго. Доколкото има както истинно, така и привидно благо, към първото 
тя е насочвана от отсъждането на разума, а към второто, към което е присъ-
вкупено и някакво зло, се устремява под въздействието на някаква друга външна 
сила. Значи никой не съгрешава просто от злонамереност или лошотия. Самата 
злонамереност не може да бъде мислена по нито един от двата възможни начи-
на – нито като провинение, понеже тогава тя би се оказала причина за самата 
себе си; нито като наказание, понеже наказанието е свързано с безсилието и 
така би излязло, че съгрешилият от лошотия е съгрешил от безсилие, което е 
нелепо. При това понякога човек съзнателно извършва леки прегрешения, нап-
ример изричайки празни и лекомислени слова, като знае със сигурност, че не е 
редно да го върши. От злонамереност обаче се вършат най-тежките грехове. 
Което означава, че прегрешаването със сигурно знание не е непременно раз-
нозначно на прегрешаване от злонамереност. Приемем ли, че е възможно да се 
греши просто от злонамереност, неизбежно – както изглежда – ще се натък-
нем на следния парадокс: от злонамереност съгрешава онзи, който съзнателно 
избира да съгреши; но всеки грях, както твърди Иоан Дамаскин, е по избор; от 
което следва, че всеки грях е от злонамереност; а това очевидно не е вярно. 
Това не е вярно, защото противостоящата на добродетелта злонамереност 
трябва да се мисли, също като първата, като предразположение на душата. Но 
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някои, включително от добродетелните предразположения, са в неразумните, 
гневливата и въжделителната части на душата. Избора обаче извършва свобод-
ната и разумна воля. Следователно стореният по избор грях не е непременно от 
злонамереност. Най-сетне изобщо не е възможно човек да пожелае да съгреши и 
да стори зло просто от лошотия, защото душевната сила, която противостои 
на злото като естествен разумен принцип и която древните наричат „синдере-
сис”, никога не угасва напълно.

Срещу този истински масив от аргументи, оспорващи вероятността човек да 
съгрешава от злонамереност при сигурно познаване на доброто, се изправят 
само няколко смътни указания: обстоятелството, че според Иов, 34:27, некол-
цина се отвърнали от Бога, сиреч сторили грях „ревностно” (quasi de industria), 
което означава, че е възможно да се греши с рвение, сиреч от злонамереност; 
разказът на Августин, че когато на млади години крадял плодове, правел това не 
заради плодовете, ами от любов към простъпката, сиреч съгрешавал съзнателно 
и злонамерено; напомнянето, че нерядко се прегрешава от завист, а завистта 
без съмнение е злонамерена.

Изправен отново пред принципния въпрос, доколко е възможно някой да върши зло 
доброволно, Тома се позовава на Аристотел, който в трета книга на Никомахо-
ва етика основателно оспорва сократическата теза за невъзможността това 
да стане. Защото нелепо е да се предположи, че някой ще пожелае да прелюбо-
действа и същевременно да не иска да бъде неправеден. За да стане ясен смисъ-
лът на въпросния аргумент, „ангелският учител” се връща към самото понятие 
за доброволност, включващо без съмнение не само онова, към което волята се 
насочва като към цел, а и това, посредством което тя се насочва към въпрос-
ната цел. Така болният пожелава не само здравето, ами и избира доброволно да 
изпие горчивия лек, който в други случаи не би пожелал; и търговецът хвърля 
доброволно стоката си в морето, за да не потъне корабът. Ето защо и жадува-
щият насладата в прелюбодейството, който знае отлично, че тази наслада е 
неизбежно свързана с прегрешение, пожелава в действителност не единствено 
самата наслада, но и злото но порока, което е готов да приеме в себе си, за да 
не се лиши от жадуваната наслада. Така той пожелава доброволно най-напред 
самата наслада, ала вторично и като последица пак така доброволно приема и 
безобразността на прегрешението.

Разбира се, в този случай човек пожелава едно преходно благо, и то така силно, че 
не е в състояние да избегне отвръщането от непреходното такова. Това става 
по два начина. От една страна, той може да не знае, че изборът на въпросното 
преходно благо непременно предполага и отвръщането от непреходното. Тогава 
налице е прегрешение от незнание. От друга страна обаче, е възможно и нещо 
отвътре, в самата му душа, да го скланя към споменатото благо. Това скланя-
не може да има формата на своего рода принуда, както е в случая с напора на 
страстта, увличаща ни към примесената със злото наслада от някое преходно 
благо. То обаче може да стане и по силата на някаква вътрешна предразположе-
ност, противостояща на обичайната склоненост на волята към доброто, както 
е в случая с устремеността на волята сама по себе си, без външен диктат, в 
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противоположната на естествената за нея посока. Тъкмо това е съгрешаване-
то по избор, ревностното прегрешаване със сигурно знание за естеството на 
избора ни, грехът от злонамереност или лошотия.

Оттук не изглежда трудно опровергаването на първоначално изказаните аргу-
менти. Първоначално волята, разбира се, пожелава непременно някакво благо, 
ала вторично тя все пак може да пожелае и злото, когато поради силния си 
копнеж към въпросното благо не се съгласява да избегне свързаното с него зло. 
Наистина, това не е задължително и – доколкото става дума все пак за акт 
на свободната воля – ние можем да се стъписаме пред грозотата на порока и 
да престанем да се домогваме до насладата, която толкова ни е съблазнявала. 
Впрочем злото може да бъде пожелано и само акцидентално, когато например се 
стремим към някакво благо, без да осъзнаваме, че придобиването му неизбежно е 
свързано с някакво прегрешение. Грехът от злонамереност обаче е налице, кога-
то пожелаваме злото не от незнание, сиреч акцидентално, а ясно разпознавайки 
отблъскващия му лик. Най-важното в случая е, че като принцип на греховното 
действие се полага не нещо външно спрямо волята, например страстта, а сама-
та воля, доколкото при съгрешаването от лошотия човек се обръща към злото 
по собствената си предразположеност, представляваща нещо като наша втора 
природа. Доколкото злонамереността може да се схваща било като противо-
положно на добродетелта предразположение, било като провинение, сиреч като 
акт на избор, тя не може да бъде мислена като причина за самата себе си. В 
някакъв смисъл самото предразположение функционира аналогично на страстта, 
обзела гневливата или въжделителната способност на душата: то също блокира 
разума, само че не чрез външна принуда, ами по иманентната си форма. Що се 
отнася до „синдересиса”, под което понятие се подразбират общите принципи 
на естественото право, той остава неугасим, доколкото никой не се заблуждава 
по отношение на споменатите общи принципи; ала при избора, който винаги е 
избор на нещо частно, разумът може да бъде възпрепятстван било от напора на 
страстта, било от противодействието на лошата предразположеност на душа-
та. Аргументите „против” също подлежат на някакво пояснение от позицията 
на предложеното от Тома решение. Августин, разбира се, съвсем не твърди, че 
първично пожелал самото провинение, ами че посегнал към плодовете било от 
пакостливост, било от любопитство. Когато пък един грях доведе до друг, това 
не означава, че първият непременно е сторен от злонамереност, ами той може 
да е от безсилие или незнание. За да наречем един грях обаче „грях от злонаме-
реност”, то първоначалното основание за прегрешението трябва да е именно 
лошотията.

Грехът от злонамереност е по-тежък от този  
от безсилие

Този въпрос е пряко относим към обсъждания по-горе проблем за безсилието 
като утежняващо или олекотяващо греха обстоятелство. Относителната те-
жест на въздействието на страстта изглежда в някакъв смисъл саморазбираща 
се. Първите три аргумента Тома извежда от Откровението на свети Иоан, 3:15 
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сл., от Книга на Иисуса Сирахов, 42:14, и от писанията на църковните отци. 
Към тях след това се прибавят и още три, вече чисто разумни съображения. 
По-опасно очевидно е заболял онзи, комуто не помага нито диетата, нито ле-
карствата, способни да помогнат на останалите. Но нито поучението, нито 
добрият съвет помагат на ненаситния, който съгрешава от безсилие, понеже 
неудържимата страст го кара да загърби всякакви лекове. Значи той съгрешава 
най-тежко. Освен това, колкото е по-силна страстта, тласкаща ни към греха, 
толкова за по-леко се смята стореното от нас прегрешение. Но по-могъщо е 
въздействието от естественото ни предразположение, нежели от страстта. 
Следователно по-леко съгрешава онзи, който го прави по предразположение, си-
реч от злонамереност, нежели другият, който извършва грях от безсилие, воден 
от някаква страст. Съгрешаващият от злонамереност е тласкан към злото от 
собствената си вътрешна форма, която го задвижва естествено. Но естестве-
но задвижваното се устремява към дадено нещо по необходимост, а не по воля, 
което ще рече, че съгрешаващият от злонамереност не действа доброволно, 
поради което и или изобщо не върши грях, или най-малкото грехът му е по-лек. 
Единственото, което като че може да се противопостави на тези аргументи, е 
наблюдението, че по-лек несъмнено е онзи грях, който ни скланя към милосърдие. 
Ние обаче сме по-склонни да извиним прегрешението на сторилия зло от безси-
лие. Следователно грехът от безсилие е по-лек, нежели този от злонамереност 
или лошотия.

При равни други условия – категоричен е Тома – грехът от злонамереност е по-
тежък от сторения поради безсилие, сиреч под въздействието на страстта. На-
истина, доброволно в собствения смисъл на думата се нарича онова, чийто прин-
цип е в него самото. Доброволно е в действителност действието, принципът 
на което лежи в самото действащо, така че ако дадено действие е лошо, то – 
именно поради доброволността си – ще е и по-греховно. Когато човек съгрешава 
от страст, принципът на постъпката му лежи в страстта, която е в сетивно-
то влечение и значи е външна спрямо волята. Когато, напротив, съгрешава от 
злонамереност, сиреч по предразположение, волята сама по себе си се обръща 
към греховното действие. И тъй като тя изцяло и естествено бива склонена 
от предразположението към въпросното действие, последното се осъществява 
съвършено доброволно, а значи и представлява по-тежък грях. На второ място, 
от значение е и фактът, че при съгрешаващия от страст волята е склонена 
към греховното действие дотогава, докато трае страстта, а тя обикновено 
е краткотрайна и когато отмине, волята се отвръща от склонността си към 
греха, разкайва се за стореното и се връща към обичайната си привързаност 
към доброто. При съгрешаващия от лошотия, напротив, волята бива склонена 
към греховното действие именно от предразположението, което не отминава, 
а пребивава в човека като някаква вътрешно присъща и съприродна нему фор-
ма. Затова и такива люде най-често упорстват в греха и рядко или никога не 
се покайват. По сполучливото сравнение на Аристотел в седма книга на Нико-
махова етика те приличат на хронично болните, например на охтичавите или 
страдащите от воднянка, докато подвластните на страстните си увлечения 
наподобяват епилептиците, които биват връхлитани само от временни пристъ-
пи. Решаващият аргумент в полза на отстояваната от Тома позиция изглежда 
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обаче да е този, дето при съгрешаващия от безсилие волята е насочена към 
добра цел, доколкото такъв човек всъщност дири благото, ала по пътя към него 
се отклонява от него под въздействието на страстите. Обратно, съгрешава-
щият от злонамереност е обърнал волята си към лоша цел, доколкото твърдо 
възнамерява да стори грях. А – както правилно посочва Аристотел във втора 
книга на Физика – целта е за действието същото, каквото за умосъзерцанието 
е първият принцип. Най-тягостно и опасно невеж е онзи, който не знае принципа, 
безусловно първото, което не може да бъде възведено към нещо по-изначално от 
него самото. По същия начин най-тежък и опасен е грехът от злонамереност, за 
който няма никакво извинение и при който не е налице дори доброто намерение.

Оттук става видна неоснователността на изказаните по-горе възражения. В 
момента, когато прегрешава, действащият под напора на страстите, разбира 
се, не се вслушва в поученията или добрите ни съвети. Те обаче могат да му 
помогнат впоследствие, когато вече овладее страстите си. От друга стра-
на, очевидно е, че един грях е толкова по-тежък, колкото по-могъщ е волевият 
порив. Но предизвиканото от естествената ни предразположеност движение 
на волята е без съмнение по-силно, което пък означава, че грехът от злонаме-
реност или лошотия е по-голям, нежели този, сторен от страст. Най-сетне е 
вярно, че предразположението към добродетелта или порока е форма на разум-
ната душа. Всяка форма обаче присъства в дадено нещо съобразно приемащото 
я. А разумната твар по природа е способна да избира свободно. Това означава, 
че предразположеността към добродетел или порок не скланя волята към едно-
то или към другото по необходимост, доколкото човек е способен да избере 
да постъпи противно на естествената си предразположеност. Колкото и да е 
труден един такъв избор, възможността за него в човешкото същество е вина-
ги открита, така че доброволното предпочитане на злото именно вследствие 
предразположеността ни към него все пак ни се вменява като най-тежък грях.

Грехът от злонамереност е грях срещу Светия Дух

Тежестта на греха от злонамереност се определя до голяма степен от това, 
доколко той може да се припознае като грях срещу Светия Дух. Наистина, в един 
по-либерален интерпретаторски ключ не всеки грях от злонамереност може да 
се схваща като прегрешение против Духа. Защото, съгласно казаното у Матея, 
12:32, последното е прегрешение на устата, докато грехът от злонамереност 
може да е и такъв на помисъла или действието. Изобщо грехът срещу Духа е, 
както се вижда от думите на Магистъра, сиреч на Пиетро от Ломбардия, отде-
лен вид грях, именно богохулство, докато този от лошотия не е разновидност 
на греха, доколкото всеки грях може да бъде извършен било от злонамереност, 
било от незнание или безсилие. Отново Магистърът настоява, че от злона-
мереност прегрешаваме тъкмо тогава, когато ни се нрави самото зло, също 
както благочестивите люде вършат своите добродеяния поради любовта си към 
благото само по себе си. Привързаността към благото обаче не конституира 
отделен вид добродетел. Така не е от отделен вид и съгрешаването от злона-
мереност. И щом грехът срещу Светия Дух е разновидност на греха, то сто-
реното от злонамереност не е непременно грях срещу Духа. От друга страна, 
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Августин отбелязва, че като такъв срещу Светия Дух следва да бъде разпознат 
всеки грях, чрез който човек се отчуждава от Бога до самия край на дните си. 
Но това е валидно не само за греха от злонамереност, ами и за сторения по-
ради незнание или от безсилие. При това съгрешаващите против Духа очевидно 
вярват, че тяхната злонамереност превъзхожда божествената благост. Това 
очевидно е заблуждение, сиреч незнание, така че по-справедливо е да твърдим, 
дето те съгрешават по-скоро от незнание, нежели от лошотия. Затруднително 
е, по-нататък, да посочим причината за прегрешаването срещу Светия Дух. Ако 
кажем, че това става от злонамереността като естествено предразположе-
ние, би следвало да признаем, че всъщност всеки грях е грях срещу Духа, което 
несъмнено не е вярно. Ако пък настояваме, че това става от злонамереността 
като задействаща ни цел, това също е невъзможно, понеже, както убедително е 
показал Псевдо-Дионисий, никой не действа, стремейки се към злото, което ще 
рече, че злонамереността като такава няма телеологическа стойност. Разбира 
се, възможно е да бъде направено уточнението, че злонамереността ни привеж-
да в движение към някакво само привидно благо, ала тогава пък би се оказало, 
че всеки без изключение грях е от лошотия, понеже към прегрешението винаги 
ни подмамва някакво привидно благо, към което е присъвкупено зло. Самата 
злонамереност може да е наследена или актуално предизвикана. В първия случай 
тя е свързана с ущърбността и немощта на самата човешка природа, така че 
предизвиканото от нея прегрешение би следвало да се смята по-скоро за такова 
от безсилие, нежели от злонамереност. Във втория пък би трябвало да се допус-
не, че всеки грях срещу Духа е предхождан от някакво действително извършено 
от човека прегрешение, което не е вярно. Най-сетне, грехът срещу Светия Дух 
е непростим. Това обаче е валидно за всяко съгрешаване по предразположение, 
защото, както пояснява Августин, извратената воля подбужда сладострастие-
то, сладострастието формира навика да се греши, а навикът прераства в необ-
ходимост. Така всяка предразположеност за грях е резултат от лошия навик и 
доколкото всеки грях по предразположение, не само този от злонамереност, ами 
и тези от незнание или безсилие, е грях срещу Светия Дух, то няма съвпадение 
между греха срещу Духа и греха от лошотия.

Усъмняването в коректността на тази толкова убедителна наглед аргумента-
ция е провокирано от две обстоятелства. Първо, защото без съмнение онзи, 
който съгрешава срещу Светия Дух, е привързан към злото заради него само-
то. За такъв обаче се казва, че съгрешава именно от злонамереност. Второ, 
защото на Отца приписваме могъществото, на Сина – мъдростта, на Светия 
Дух – благостта; така че основателно казваме, че съгрешаващият от безсилие 
съгрешава против Отца, съгрешаващият от незнание – против Сина, а съгре-
шаващият от злонамереност – против Духа.

Формулирания казус Тома разрешава чрез един обширен екскурс към схващани-
ята на светите отци на Църквата с особен акцент върху Августин. В резул-
тат се налага авторитетното мнение, че не всеки грях от злонамереност е 
и грях срещу Светия Дух. Към меродавните изказвания на древните нашият 
автор прибавя и собствен аргумент от разума. От злонамереност, припомня 
той, съгрешава онзи, чиято воля от себе си се скланя към благо, към което има 
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примесено и някакво зло. Това става по два начина, аналогично на движението 
на природните тела, което се осъществява било по силата на собствената 
им устременост към тяхното естествено място (например тежкото пада на-
долу, а лекото се издига нагоре), било поради отстраняването на нещо, което 
възпрепятства самото движение (например водата се излива от строшената 
съдина). Така и волята понякога се устремява към примесеното със зло благо по-
ради собствената си предразположеност към него, а понякога го прави, защото 
са отстранени препятствията, въздържащи ни от прегрешението, каквито са 
например надеждата, богобоязънта или някой друг от даровете на Светия Дух. 
Ето защо редно е да се каже, че в собствения смисъл на думата срещу Светия 
Дух съгрешава онзи, който по собствена воля се е отказал от тези дарове на 
Духа, така че с основание обезнадеждеността, предубедеността, инатливост-
та и други подобни могат да бъдат разглеждани като разновидности на греха 
срещу Светия Дух. В по-разширителен смисъл обаче може да се твърди и че 
съгрешаващият по предразположение извършва грях срещу Духа, доколкото като 
последствие той също отхвърля неговите благодатни дарове.

Този двусмислен отговор, даден от Тома, съвсем естествено води до там, че 
репликите срещу формулираните в началото на раздела аргументи се съсредо-
точават по-скоро върху уточняването на някои детайли. Хулното слово идва, 
разбира се, от сърцето и в този смисъл под богохулство е като че по-редно да 
разбираме всяко отричане от Духа, било на думи, било на дело, било по сърце. 
Така че злонамереността, вследствие на която отхвърляме благодеянията на 
Светия Дух, може да бъде мислена като обстоятелство, налично във всеки грях. 
Това обстоятелство се открива във всеки случай, когато човек предпочете 
собствената си зла умисъл пред Божията благост. Защото той прави това не 
от самомнение, въобразявайки себе си по-горе от Бога и съгрешавайки по този 
начин по-скоро от незнание, ами тъкмо от злонамереност, отричайки се от 
благодатната помощ на Светия Дух. Най-сетне самата злонамереност, строго 
пог леднато, не би следвало да бъде разглеждана като естествена предразпо-
ложеност на човека. Всяка предразположеност се формира в резултат на пре-
дходни волеви актове. Извършващият несправедливост не е непременно предраз-
положен към несправедливостта, ами става такъв в резултат на поредица от 
свои несправедливи деяния1. Така че грехът от злонамереност предполага акт 
на волеви избор и в този смисъл всяко доброволно отвръщане от Духа е прегре-
шение от злонамереност.

Грехът срещу Духа може да бъде простен по Божия благо-
дат

Въпросът относно причините за греха завършва с кратко разсъждение относно 
простимостта на греха срещу Светия Дух. За непростимостта на този грях го-
ворят ясно и недвусмислено текстове от Новия завет (Мат., 12:31; Марк., 3:29; 

1	 Този	пасаж	пояснява	недвусмислено	значението	на	едно	от	най-спорните	понятия	в	томистката	антрополо-
гия,	това	за	предразположението,	habitus.	Очевидно	е,	че	не	става	дума	за	вродено	свойство	на	човека,	за	не-
гова	естествена	изначална	диспозиция,	а	за	такава	разположеност,	която,	разбира	се,	предхожда	конкретното	
нравствено	действие,	ала	сама	е	формирана	в	резултат	на	предходни	поведенчески	актове.
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1. Иоан, 5:16), както и Августин, който настоява, че простени могат да бъдат 
прегрешенията от слабост или незнание, не обаче и тези от злонамереност. 
Самият Августин обаче като че се колебае. На друго място в своите съчинения 
той отбелязва, че докато броди в този тук свят, никой човек не е безнадеждно 
загубен, така че по принцип и всеки грях може да бъде простен. Освен това 
никой не би съгрешил, ако не се надяваше, че грехът му ще бъде простен. Оттук 
обаче излиза, че никой изобщо и не би съгрешавал. Това обаче очевидно не е така, 
от което следва, че дори грехът срещу Духа може да бъде простен.

Разбира се, редно е да се прави разлика. Непростим без всяко съмнение е онзи 
грях, който остава в човека до края на дните му и за който той не се е покаял. 
Отказът от покаяние е обаче именно грях срещу Светия Дух. В този смисъл 
грехът срещу Духа не може да бъде простен. От друга страна обаче, с оглед 
на наказанието, въпросното прегрешение може да бъде третирано като по-леко 
тогава, когато е сторено било от незнание, било от безсилие. Така извиними в 
известна степен са хулителите на човека Христос, поругаващи неговата уязви-
ма плът, без да разпознават въплътения в нея Бог. Изцяло неизвиними, напротив, 
са онези, които похулвали божествеността на Христа или достойнството на 
Светия Дух. С оглед на самото провинение пък следва да се обърне внимание 
на следното. Невъзможно в този тук свят наричаме онова, за което не е дос-
татъчна действената сила на естествените причини. С това обаче ние не 
изключваме възможната божествена намеса. Когато казваме, че за мъртвия 
Лазар е невъзможно да възкръсне, с това не твърдим, че Бог не е способен да го 
възкреси. Ето защо, когато говорим за непростимостта на греха срещу Светия 
Дух, ние отчитаме обстоятелството, че сторилият въпросния грях човек по 
собствена воля се е отказал от лечебните дарове, чрез които Духът опрощава 
греховете ни. Но с това ние съвсем не настояваме, че този грях е и принципно 
непростим. Защото свободното ни произволение, което е материалният прин-
цип в нравственото поведение, не е укрепено безотстъпно в злото, докато 
човек е в статуса си на пътник в този тук свят. Той не е непростим и защото 
е безгранична Божията милост, която функционира като реалния действен прин-
цип в акта на опрощението.

Заключение

Изправяйки се пред един от най-трудните и травматични проблеми на християн-
ското учение, този за причината за греха, Тома от Аквино изкусно отбягва из-
кушенията на редукционизма, отмервайки внимателно относителната тежест 
на цяла поредица от фактори. На първо място, каузалното „ветрило” включва 
като външни причини активността на двата най-могъщи универсални принципа, 
в рамките на чието космическо противоборство се осъществява човешката 
драма. Бог е причина за греховното действие в степента, в която той, като 
Творец и като actus purus, сиреч „чисто действие” и „чиста действителност”, 
е причина изобщо за всичко действително съществуващо. Той обаче не е собст-
вената причина за греха, доколкото всеблагостта му абсолютно изключва всяко 
зло. На свой ред дяволът няма могъществото да причини от себе си, без Божие 
позволение, нищо реално, поради което би било подвеждащо да привиждаме в него 
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действителната причина за собствените ни грехове. Нему обаче е предоставе-
на все пак възможността да ни подтиква към прегрешения, да ни съблазнява или 
увлича към бездната на порока.

Така или иначе, собствената причина за греха е самият човек. Той може да съгре-
шава от незнание, неразпознавайки поради интелектуалното си несъвършенство 
отблъскващия лик на злото или идентифицирайки като висше благо и достойна 
жизнена цел нещо, което е само привидно добро. Или пък може да разпознае ис-
тинското благо, ала да е безсилен да се обърне към него, тласкан в противната 
посока от неудържимия напор на страстите си. Във всички случаи проблемът за 
греха няма как обаче да бъде разрешен чрез простото изброяване на външни и 
вътрешни детерминанти. Греховното действие е акт на волята, резултат от 
свободното произволение на самия човек. Ние избираме – именно свободно! – да 
съгрешим и това е като че най-дълбокото основание за греховните ни деяния. 
Човешката воля е свободна и каквито и колкото и мощни да са въздействията 
на външните спрямо нея фактори, актът на избора все пак остава принципно су-
веренен. Ето защо и сме длъжни да се съгласим, че човек съгрешава и просто от 
злонамереност, не защото Бог го изпитва или дяволът го съблазнява, не защото 
знанията му са недостатъчни или разумът е отслабен и омрачен от терора на 
страстите, а защото в него самия е налице възможността да избере злото. 
Това именно признание ни натоварва с огромната отговорност за наличната в 
света греховност. То удържа високия код на християнската нравственост. То в 
най-голяма степен и оправдава човешката мисия в света: да препотвърди – чрез 
надмогването на злото, порока и греха – свободата като скъпоценен божествен 
дар за човека.   
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Владимир Градев

думите на нощта

Et j’espre des nuits sans lunes ni soleils

Sur d’immobiles landes.

     Jean Genet1

За да стигнеш това, което не знаеш, трябва да отидеш там, където нищо не 
знаеш… За да станеш това, което не си, трябва да отидеш там, където не си…

Думите на свети Йоан Кръстни отекват в посветената на престоя му в тъм-
ницата2 видео/звук творба на Бил Вайола: Room for St. John of the Cross (1983). 
Инсталацията противопоставя малката и тясна като кутийка килия с простора 
на ветровитите планински върхове. Светлината, която озарява неволния плен-
ник, идва от самия него. Изтощеното тяло е отпуснато на колене. Главата е 
изправена под черепа на скованото от две груби дъски разпятие. Ведри, очите 
са обърнати към небето. Тежест и благодат. Никакъв шум от бушуващия навън 
вятър не достига до затворника, той е в бездната на мълчанието,  пленен от 
неговата музика. После бурята утихва в галещ клоните на дърветата полъх3. 
Ала не е ли красотата едва началото на ужаса4? Лицето се сгърчва в болка и 
тревога. Не разбирам как нежният дъх може да ранява. Нужно да се науча да 
слушам тишината, да виждам тъмнината, да оставя да изпълни сърцето ми 
празнотата. Равният глас продължава да рецитира духовните напътствия от 
скицата на върха на съвършенството5…

1	 „И	се	надявам	на	нощи	без	слънца	и	луни	над	неподвижни	ширини“,	пише	в	затвора	Жьоне	(Le condamné à 
mort,	Paris,	1999,	p.	22).
2	 Между	декември	1577	и	август	1578	г.	монахът	кармилит	Йоан	Кръстни	(1542–1591)	е	затворен	за	дей-
ността	си	по	реформирането	на	своя	орден.	В	пълната	изолация	на	душната	килия	той	преживява	опитa	на	
„тъмната	нощ“,	от	който	се	раждат	големите	стихотворения	и	трактатите	към	тях.	Свети	Йоан	Кръстни	е	рядък	
случай	на	светец,	който	е	истински	поет,	успял	да	изрази	с	musica callada	 (мълчаливата	музика)	на	своите	
стихове	тайнствения	опит	на	оттеглянето	и	приближаването	на	Бог.
3	 Как	да	не	помислим,	гледайки	тези	образи,	за	определящото	кармилското	звание	откровение	на	Бог	на	
Илия	на	върха	на	планината,	когато	Бог	не	е	нито	в	големия	и	силен	вятър,	нито	в	земетръса	и	огъня,	а	в	„лъха	
от	тих	вятър“	(3	Царств.	19:11-12).	
4	 Рилке,	Дуински елегии,	I,	5.	
5	 Светецът	прави	тази	скица	в	писмо	до	своя	духовна	дъщеря	в	Кармила.	

Проф. дфн Владимир Градев преподава теория на религията в 
специалност културология на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” и философия на религията в НБУ. От 2001 до 
2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския 
орден. Автор е на книгите Прекъсването на пътя (2000), 
Политика и спасение (2005), Между абсолютното тайнство и 
нищото (2007).
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Между двата широки пътя на земните развлечения и небесните утешения, които 
криволичат и се губят в подножието на планината, право нагоре тръгва съв-
сем тесен и белязан единствено със ситно написаната седем пъти дума nada 
(нищо) пътят на съвършения дух. Дъгата над върха на гласи: „Тук няма повече 
път, защото за праведния няма закон: той сам за себе си е закон“. Отстрани, 
едно под друго, са групирани наставленията на светеца:

За да вкусиш всичко, 
нямай вкус за нищо. 
За да узнаеш всичко, 
за нищо не знай нищо. 
За да притежаваш всичко, 
в нищо не притежавай нищо. 
За да бъдеш всичко, 
не бъди нищо в нищо. 

За да стигнеш това, което не си вкусил, 
трябва да отидеш там, където нямаш вкус. 
За да стигнеш това, което не знаеш,  
трябва да отидеш там, където нищо не знаеш. 
За да имаш това, което изобщо нямаш, 
трябва да отидеш там, където нищо нямаш. 
За да станеш това, което не си, 
трябва да отидеш там, където не си. 

Когато се спреш на нещо, 
не си вече устремен към всичко. 
За да постигнеш изцяло всичко, 
във всичко трябва да оставиш всичко. 
Когато имаш вече всичко, 
без нищо да искаш, го имай. 

В тази голота духът намира  
покой и свободен от желанието, 
нагоре нищо го не измаря  
и надолу нищо го не тласка, 
съсредоточен в своето смирение.

Пътят на духа не е бродене наслука в „дивата дивота“ на живота, а вървене 
напред, без зрелищни екстази и опияняващи видения, in loco d’ogne luce muto6, при 
което нехае за земните развлечения и притежания и не се нуждае от небесните 
откровения и църковните поучения, нищо не знае. Съблечен от всичко, поел с 
очи тъмнината, мистикът влиза тихо в „огромната и безгранична пустош“ на 

6	 „в	място	нямо	за	всеки	лъч“,	Данте,	Ад,	V,	28.	
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нощта, за да възпее болката и насладата да бъде и повече да не бъде, намерил 
опора, между туптенията на сърцето, единствено в изгнанието на думите.

Ако модерността се характеризира с внимание и грижа към вътрешния опит, 
тогава Лоски несъмнено има право, че Йоан Кръстни е образцов „западен“ и 
„модерен” светец. Съчиненията му действително могат да се четат като „пси-
хология” на вътрешния опит, ала неговият мистицизъм е радикална критика на 
всеки психологизъм, на всеки опит да се „натурализира“ и представи като „ес-
тествена“ психическа нагласа7 опитът на вярата и Бога. Изгарящата жажда, 
„апетитът” за Бога, за който говори мистикът, е преди всичко отрицание: от-
рицание не само на света, но и на всяко чувство и мисъл, с които се „знаe“ Бог. 
Св. Йоан Кръстни минава през психическото, през разнищването на собствения 
аз, единствено за да го разгради и мине без остатък отвъд него, за да „признае“ 
Бог в цялата му настойчива и обезродяваща непроницаемост8. В тъмната нощ 
душата достига истината на своето битие, унищожавайки се, а не утвържда-
вайки се, както повелява картезианският принцип на модерната антропология 
и психология. Вярата не е „ясна и отчетлива“ сигурност, а тревожност, която 
се тревожи, както казва бдящият в Копенхаген9 мислител. Тя идва, несигурна и 
неспокойна,  „не знаейки, а незнаейки”, затъмнявайки „естествената светлина“ 
на слънцето и разума10. „Аристотел ни казва, че както очите на прилепа са на-
пълно слепи в присъствието на слънцето, така и нашият разум напълно ослепява 
в присъствието на всевишната божествена светлина“, затова, „за да постигне 
единение с Бог, човек не трябва да напредва нито с разума, нито с помощта на 
собствените си преживявания, нито с чувството или въображението, но един-
ствено с вярата”11, да върви без светлина, отвъд светлината, за да постигне 
условието – немислено, немислимо, ужасяващо тъмно – на самата светлина. 

Душата върви в нощта. Върви смълчана, превъзмогнала всяко знание12, без нищо 
да иска, без нищо да притежава, обгърната от „дълбока и бездънна тъмнина”13. 
Каква е тази тъмна нощ, в която душата излиза невидяна? Тъмата не премах-
ва съществуването на нещата, но ги скрива от погледа, светът се отдръпва, 
сетивата се отпускат, образите се прибират навътре. Нощта, време не само 
на мълчание, но и на прелом, защото нейното „тихо мълчание“ предшества ужас-

7	 За	теолозите	несъмнено	нормално,	а	за	модерните	психолози	все	по-девиантно	душевно	състояние.	
8	 Разграничението	между	знание	(knowing)	и	признание	(acknowledging)	е	на	Стaнли	Кавъл.	Докато	знанието	
е	доказване,	че	нещо	е	налично,	то	признанието	„отива	отвъд“	знанието,	улавяйки	отправения	към	аз-а	зов	
(Stanley	Cavell,	The Claim of Reason,	Oxford,	1979,	p.	428).	В	този	смисъл	нито	знам,	нито	не	знам	Бог	и	задачата	
ми	не	е	да	докажа	Неговото	съществуване,	а	да	призная	Неговия	зов	в	сърцевината	на	моето	съществуване.	
„Оттеглянията	и	приближаванията	на	Бог	бележат	историята	на	нашите	опити	да	превъзмогнем	и	погълнем	
признанието	със	знание;	Бог	навярно	е	името	на	тази	невъзможност“	(Cavell,	Must We Mean What We Say?,	
Cambridge,	1995,	р.	347).	
9	 Virgilius	Haufniensis	е	псевдонимът,	под	който	Киркегор	издава	Понятието страх.
10	 „Това,	което	се	явява	на	светлината	на	разума	не	е	вяра“	(San	Juan	de	la	Cruz,	Subida al monte Carmelo,	II,	
6,	2).	Философията	се	фокусира	върху	светлината	като	присъствие	и	знание	на	битието	и	остава	привързана	
към	нея	дори	когато	отрича	възможността	за	нейното	постигане	и	изразяване.
11 Subida,	II,	8,	4.
12 „Toda cienciа trascendiendo,	казва	светецът	в	„Писаните	след	дълбок	екстаз	строфи”.
13 Noche oscura,	II,	6,	1	(Свети	Йоан	Кръстни,	Тъмната нощ,	София,	Кармилски	орден,	2008).	
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ното събитие на помитането на крайното от безкрайното14. Непрогледният 

мрак, за разлика от меката светлина на ясната лунна нощ, потиска и тревожи, 

изолира в горчива самота, превръща всичко в сянка, призрак, нищо. Тъмна нощ, 

без падащи звезди и вълшебни сияния, „буреносна и ужасна“15. „Ужасът, пише Ка-

въл, е възприятието на преходността на човешката идентичност, възприятие, 

че сме или ставаме други от това, което смятаме, че сме”16. Той, продължава 

американският философ, е твърде различен от „терора“, от страха от насилие 

или смърт. Ако безстрашието е възможна алтернатива на страха, то ужасът 

няма алтернатива. Ужасът не е боязън от крушение, нито страх от опасност 

и насилие, нито потрес от злото, а дълбинно „битийствено състояние“, взривя-

ващо мисленето и въображението чувство, че не само нашата идентичност е 

крехка и несигурна, но че такова изобщо е човешкото съществуване, състояние, 

породено от усещане за прекрачването на границата с нечовешкото, за изпада-

нето от човешкото17.

Хераклит Тъмния в едно от най-тъмните си слова казва, че „в нощта, когато по-

гледът угасне, човек в себе си запалва светлина и докато буден докосва спящия, 

то спящ, макар и жив, докосва мъртвия”18. В нощта на разума и сетивата човек 

докосва мъртвия, свързва се със смъртта, изпълнено с живот и смърт бдение 

на сън, безсъние.

Безсънието, пише Борхес, е състоянието, в което образите се разпръсват в 

мълчанието на нощта, а в ушите бият съдбовни звънтения19. Не знаем дали 

тъмнината под клепачите е различна от обвиващия широко разтворените ни 

очи пълен мрак. Чувстваме, че неспирно пропадаме в разлома на нощта, докато 

се озовем в състоянието да искаме да умрем и същевременно да не можем да 

умрем, обсебени от „голия ужас да не съществуваме и да продължаваме да съ-

ществуваме”, да даваме живот на смъртта в самото си съществуване.

Нощта, твърди Хегел, става видима само когато човек е фиксиран от нощта и 

тя влезе в него, за да остави в очите му смъртта и нищото. Диалектикът, а 

след него и психоаналитикът, се защитава от нощта, като при събуждане из-

лага и подрежда фрагментите от съня, докато господствалата в мрака тъмна, 

несъзнавана сила бъде овладяна и победена от логоса, от дневното, разумното 

слово. Философът утвърждава правото на разума над образите на нощта и 

14	 „защото,	когато	тихо	мълчание	обгръщаше	всичко,	и	нощта	в	течението	си	бе	стигнала	до	средата,	слезе	
от	небето,	от	царствените	престоли,	всред	гибелната	земя	всемощната	Твоя	дума	като	страшен	воин“.	Прем.	
18:14-15.	Виж	Noche oscura,	II,	24,	3.	
15	Ibid.,	II,	7,	3.
16 The Claim of Reason,	pp.	418–19.
17	 В	основата	на	религията,	заключава	американският	философ,	не	е	„страхът,	който	можем	да	си	предста-
вим,	че	един	ден	ще	бъде	преодолян,	а	ужасът,	отговор	не	на	силите	и	несигурностите	на	природата,	а	на	това,	
което	напълно	се	различава	от	нас	самите,	и	религията	ни	обещава	не	съхраняването	на	нашето	съществува-
не,	а	надживяването	на	нашата	непокътнатост“	(ibid.).
18	 Хераклит,	Фрагменти,	DK	22B26.
19	 Jorge	Luis	Borges,	„Dos	formas	del	insomnio”,	Obras completes,	Buenos	Aires,	1989,	II,	p.	301.
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принуждава смъртта да изчезне от очите и мислите ни20, защото да мислим 
нощта, да мислим смъртта, е да мислим нищото, нищо да не мислим. 

Исус Христос сам „понася мъката и изоставянето в ужаса на нощта“21, в която 
Божият лик е непознаваем. Най-висшата точка в съществуването на Исус не е 
светлината на Тавор, а тъмнината на кръста, в която Той бе aniquilado en todo22, 
унищожен във всичко, без остатък. Бог извършва Своето най-велико дело (mayor 
obra) в мига на пълното Си понизяване23 и „онищяване“. Бог не може да твори 
от друго освен от нищото. Той не се грижи да закърпи дупките на съществува-
нето24 и да запълни празнотата, а да я направи по-чиста. Само в нищото, чрез 
нищото Бог спасява човек от нищото. Ако можеше да мине без него, ако може-
ше да открие някъде опора на своето съществуване, тогава човек би могъл да 
мине и без Бог. Ала нищото не отминава и самия Бог, Който, за да е възможно 
единението, се оставя на силата на отрицанието и изпитва докрай всяка форма 
на себеунищожение. Та къде другаде могат да се срещнат човек и Бог, ако не 
в унищожаването на това, което ги разделя, в онищяването на човешкостта и 
божествеността? Опитът на нищото е горчив и ужасен и за човека, и за Бога, 
ала само той обръща „тежкия и изпълнен със самия себе си дух в свободен“25, 
само той превръща битието в свобода в срещата на нищото, което е самият 
Бог в своята бездънна дълбина и абсолютна свобода. 

Страдателността, приемането, понасянето и изстрадването на „нищото на 
откровението“26, на помитащата със своята сила всеки смисъл и значение „бу-
реносна и ужасна нощ“ е условието на мистичния опит. Страдателността, кара 
ни Бланшо да се вслушаме в тази пренебрегвана дума, е „безазово, безименно 
изгубване в другата,  потискащо празна, во веки разпиляна нощ, в която отно-
шението с другия обсебва със своето отсъствие, с безкрайната си далечност 
и в която страстта на търпението, страдателността на това време без на-
стояще, на отсъствието на време е единствената идентичност”27. Азът като 
страдателност е нулевата степен на изпразнената от съдържание личност. 
Страдателността, „нощната възприемчивост, която мистичното очакване 
предпоставя“28, е същевременно гостоприемство за всичко и всеки, без предпо-
читания и разграничения, абсолютна проницаемост, пълно отваряне на душата, 

20	 Ала	веднъж	влязла	в	нас,	нима	тя,	според	самия	Хегел,	не	се	слепва	с	езика	ни,	нима	не	изпълва	отвътре	
съдбата	ни,	нима	не	оставя	пепел	в	очите	ни?
21	 	Паскал,	Разум и вяра,	София,	Communitas,	2010,	с.	50.
22  Subida,	II,	7,	11.
23	 Срв.	Фил.	2:7.
24	 Срв.	Dietrich	Bonhoeffer,	Widerstand und Ergebung,	Gütersloh,	1978,	S.	135.
25 Noche oscura,	II,	1,	2.
26	 Шолем	определя	бремето,	което	 търпеливо	понасят	 героите	на	Кафка,	канонични	образи	на	модерната	
страдателност,	като	„откровение,	което	се	е	превърнало	в	собственото	си	нищо“	(писмо	до	Бенямин	от	17	юли	
1934).	Твърдение,	което	пояснява	така:	„Питаш	ме	какво	разбирам	под	„нищо	на	откровението“?	Разбирам	
състояние,	в	което	откровението	се	явява	без	смисъл,	но	продължава	да	се	утвърждава,	да	има	сила,	но	не	зна-
чение.	Състояние,	в	което	съкровищницата	на	съдържанията	е	изгубена,	но	не	и	чистото	явяване,	макар	и	то	
да	бива	сведено	до	нулевата	точка	на	своето	съдържание“	(писмо	от	20	септември	1934	в	The Correspondence 
оf Benjamin and Scholem,	New	York,	1989).	
27	 Maurice	Blanchot,	Ecriture du désastre,	Paris,	1971,	p.	29.
28	 Ibid.,	р.	31.
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тъй както се разтварят в края на нощта цветята, за да поемат росата, която 

открива присъствието на Бог във всички неща, в отсъствието, страданието, 

смъртта дори, без да се привързва към никое при това. Nada y Todo: нищо не 

съдържа Бог, Който е във всичко.

Животът на онзи, който търси лицето на Господа29, но разбира, че не може да Го 

види и да остане жив30, е „смърт в живота“, полагане на смъртта в тялото и 

душата, защото колкото по-близо се приближава човек до Бога, толкова повече 

се приближава той до условието на смъртта. Тъмният лъч на божествената 

светлина е не само мрак за душата, но и мъчение и страдание, понасяне на 

Божия гняв за падналостта и греха, който, рефлектиращ в себе си желанието, 

отклонява човек от Бога. Грехът е белег на съпротивата на божественото, 

белег на раз-подобието на аз-а с Бога, което страданието трябва да изгори и 

което има за име собствения аз.

Изглежда невъзможно и немислимо, но съществува сякаш среда между живота и 

смъртта. Свети Йоан Кръстни учи на изкуството на умъртвлението, на този 

друг живот, в който може да се вкуси най-скритото, съществуване, което е не-

съществуване, битие, което постига небитието. Тъмната нощ е умъртвление, 

което унищожава всичко греховно, всичко посредствено, тоест всичко в душата, 

която може да даде на Бог единствено своята смърт. Но и това не е достатъч-

но, след смъртта тялото гние в гроба, затова още приживе то трябва да се 

превърне в отрепка, в мърша, докато видът му предизвика ужас и отвращение 

във всички, в Бог дори. Нужно е да станеш онова, „което няма име в никой език“31, 

да гниеш в мрака, докато не остане нищо, нищо, нищо. Умъртвлението трябва да 

отиде отвъд тлението, да изличи име, белег, следа, да изгуби всичко, което ос-

тава от аз-а и хвърля сянка на божествената светлина. Принципът на самосъх-

ранението и непокътнатостта запълва аз-а, издига прегради срещу другостта, 

които оголването, страданието, себеунищожаването пробиват и подриват, за 

да отворят в него бездната, която да призове божествената бездна32. Тогава 

едва миналият по пътя на нищото се отърсва от всичко, за да пребъде само 

поривът, чистата енергия на началото. 

Умъртвлението несъмнено е „онищяване“. Нихилистите, които дирят душевното 

спокойствие в премахването на страданието и угасянето на желанието, смя-

тат, че нищото е достатъчно за съвършеното щастие на нирваната. Умърт-

влението обаче не е отвращение от съществуването, а „пламък на живата 

любов“, който изгаря всяко привързване, за да „рани душата в нейното съкровено 

средоточие”. Мистикът не се засища със „знание“, а изгаря от „признанието” 

на докосналия го в нощта Бог. Приближаването към Бог е възможно само по 

29	 	Пс.	26:8.
30	 	Изх.	33:20.
31	 Босюе,	„Проповед	за	смъртта“,	Християнство и култура,	2010,	бр.	49,	с.	7.	
32	 Виж	Пс.	41:8.
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пътя на нищото, но чрез отклонението на любовта33. Затова и мистичната 
поезия се чете като голяма любовна поезия. Единственото, което остава в 
тъмнината, е страстта, която тласка безименния женски силует да излезе 
скришом в нощта, за да намери скрилия се в мрака любим. Мистикът говори в 
женски род, по отношение на Бог душата е винаги женствена. В този смисъл 
мистичният опит на западното християнство е изконно женски34. Бог е първи, 
Негова е инициативата, Той изкарва душата от самата нея, изчезвайки тъй 
внезапно, както се е появил: „Къде се скри, Любими?... след теб излязох, а Ти бе 
тръгнал…“. Любовта е повече от желанието, защото Той не може да бъде при-
тежаван, погълнат, съхранен. Без „живия пламък на любовта“ душата се върти в 
кръг, няма отворен път пред нея, единствен той може да я повдигне нагоре, тъй 
както огнената колесница, която понася във вихрушка към небето Илия35. Този 
огън разрушава всичко, което ни отделя от Онзи, когото можем да срещнем, но 
не и да разберем, и чиято любов наричаме Бог. Само който обича не се страхува 
от смъртта, само който не се страхува от смъртта може да обича. „О, щаст-
лива съдба! – не може да не възкликне душата в тъмната нощ”36, защото само 
щастливият може да обича. 

33	 Тъкмо	поради	този	завой,	смята	Лоски,	 тъмната	нощ	е	чужда	на	източноправославния	духовен	опит,	за-
щото	остава	в	плен	на	изострената	субективност	на	западния	човек,	която	се	налага	през	модерността	като	
единствен	съдник	на	всяка	реалност.	В	противопоставянето	значи	на	афективното,	патетично	преживяване	
на	божественото	и	чистото	му	съзерцание	е	голямото	различие	между	западната	и	източната	мистика	(Очерк 
върху мистическото богословие на Източната църква,	София,	2005,	с.	229).
34	 В	този	опит	душата,	според	католическата	теология,	повтаря	съгласието	на	Дева	Мария:	„нека	ми	бъде	по	
думата	ти“	(Лук.	1:	38).	
35	 4	Царств.	2:11.
36 Noche oscura,	I,	11,	3.
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Тони Николов

ЛандсБеРГ иЛи за  

тауРомаХията сЪс смЪРтта

„Какво смъртта означава за човешката личност? Въпро-
сът е неизчерпаем: става дума за самото тайнство на 
човека, към което подхождаме от определена страна.”

С тези думи в началото на Есе върху опита за смъртта Паул-Лудвиг Ландсберг 
пише своето изречение в страницата на екзистенциалната философия на ХХ в. 
Смъртта е същностен хоризонт в различните варианти на екзистенциализма от 
епохата, както и във философската антропология на неговия учител Макс Ше-
лер, където трансценденцията се преживява в иманентния свят на съзнанието, 
тоест животът придобива смисъл единствено като човешко битие пред лицето 
на смъртта1. Критиката, която Ландсберг отправя към подобна феноменология 
на смъртта (включително и към ранния Хайдегер), е повече от категорична: 
следва да се разграничава феноменът на смъртта от смъртта като тайнство. 
Безспорно антропологията на Шелер преформулира биологичния опит. Ала раз-
брана по този начин, смъртта си остава гранична точка, метапозиция отвъд 
нашия живот, без да осветли специфичния за човека смъртен опит. Този опит за 
смъртта обаче е твърде различен от приемането на смъртта като естествена 
хипотеза за края на организма, защото ние притежаваме не само очевидност-
та, че някой път ще умрем, а сме изправени пред реалната възможност на тази 
смърт във всеки миг от нашия живот. Смъртта е винаги близо до нас. На което 
се дължи и човешката несигурност, рожба не на някакъв пропуск в биологиче-
ската наука, а на особеното „неведение” на нашата личност, специфично „учено 
незнание” (docta ignorantia), което Ландсберг назовава едновременното присъст-
вие и отсъствие на смъртта. Става дума за съкровена диалектика, в която чо-
векът бива потопен в рамките на своя живот, доколкото мисли смъртта, без да 

1	 Max	Scheler,	Tod	und	Fortleben,	in:	Schriften	aus	dem	Nachlass.	Band	I,	Berlin,1933.

Тони Николов е философ и журналист. Роден през 1966 г. Специализи-
рал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши 
хуманитарни науки (Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на 
Международното общество за изследване на средновековната филосо-
фия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Ра-
дио Франс Ентернасионал – България. Автор на статии в областта на 
средновековната и съвременната философия, преводач на книги на Ж. 
П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж. Бернанос, Р. Жирар и на енцик-
ликата Блясъкът на истината. Хоноруван преподавател в СУ „Св. Кли-
мент Охридски”.
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я живее. Сиреч смъртта е отсъстващо присъствие, задаващо нашия специфичен 
опит, който няма общо с биологията, нито с чувството, че остаряваме2. 

Този непосредствен опит Ландсберг съзира в някои съществени събития от чо-
вешкия живот, най-основополагащото от които е „смъртта на ближния”, което 
всъщност е и „репетицията”, въображаемото повторение на истинския смъртен 
опит. Очевидно смъртта е мислима само от дистанция: първо, дистанция в прос-
транството, а сетне и във времето. Ала го има и опита на предусещането, опита 
от далечна дистанция – войната, тежките болести, катастрофите, всичко, което 
според анализа на Ландсберг задава разликата между умиране и смърт, между 
понесеното от другите и онова, което ще понесем, ала досега остава скрито за 
нас. В което е и разликата между физиологията и психологията, от една страна, 
и метафизиката на самата смърт, която е смърт на една личност, от друга. Ето 
защо и за отправна точка в смъртния опит на личността не би могло да послужи 
някакъв биологичен, колективен или исторически опит, а само лично преживяване, 
което за всеки един от нас настъпва със смъртта на някоя личност.

Животът е наше отечество, настоява Ландсберг, дори когато се превръща в 
болка и състрадание3. Отправна точка на този опит не е смъртта на другия, 
на хипотетичния или логически конструиран Друг, а смъртта на ближния, на чо-
вешко същество, което добре познаваме. Неговият краен опит носи автентичен 
смъртен опит за нас самите, поради което бихме могли да твърдим, че наисти-
на остаряваме със смъртта на всеки човек, когото познаваме от детинство4. 

Това е парадоксът на интроспекцията със смъртта на ближния: съвпадане на 
субект и обект, невъзможност на отдалечаване на съ-битието. Или както впос-
ледствие показва в своя анализ Владимир Янкелевич, тук отпадат всички въз-
можни опити за препозиционирания: аз по-късно, а той сега, или – ти по-късно, 
а той сега...5 

Онова, което интересува Ландсберг, е в каква степен разкрилият се опит за 
смъртта подлежи на описание: случващото се в живото тяло, мигът на страда-
нието, всичко, което следва да изгради дълбоки връзки на съпричастност и сим-
патия между нас и другия, да пробуди интуицията ни. Един по-цялостен опит, на-
лагащ се над непосредствения опит за края, ни дава ключа към нова диалектика 
на присъствието и отсъствието. Повод за което става един запис в дневника 
на Франсоа Мориак: „В ужасното стъписване, което изпитваме при зрелището 
на една смърт, у нас изниква и чувството за измама: този, когото обичаме, е 
вече тук и не е тук”6. Опитът от смъртта на ближния е опит за равносметка и 
избор между нищото и присъствието, между биологията и религията, между фи-
зиологията и вярата. И ако, както отбелязва Ландсберг, досега смъртта е била 

2	 P.-L.	Landsberg,	Limites	de	la	réponse	de	Scheler,	In:	Essai	sur	l’expérience	de	la	mort,	Paris,	Seuil,	1993,	p.23.
3	 Landsberg,	“Répétition”	de	l’expérience	de	la	mort	du	prochain,	op.cit.,p.41.
4	 Сходна	е	констатацията	в	Дневника	на	Жюлиен	Грийн	от	30	март	1944	г.	Julien	Green,	Journal,	1943-1945,	
Paris,	Plon,	1949,	p.	93
5	 Vladimir	Jankélévitch,	La	mort,	Paris,	Flammarion,	1977,	p.33.
6	 François	Mauriac,	Journal,	Paris,	1935,	p.53;	Landsberg,	op.cit.,	p.34.
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липсващото присъствие, Христос донася на вярващия същностно освобождение 
от смъртта, замествайки я с присъстващо отсъствие7. Актът на смъртта, 
акт най-индивидуален, се оказва и най-личностният, доколкото на всеки от нас 
му е отредено да го осъзнае и познае. В този смисъл, в потвърждение на анали-
зите от Есе за опита за смъртта, е и цитираното признание на Бодлер: „Бог е 
вечният изповедник в тази трагедия, в която всеки е герой”8.

На какво обаче наподобява животът на човека без Бог? Годините в Испания 
предлагат на Ландсберг една особена „гранична ситуация”, която той разгръща 
и превръща в емблема на своята философия на опита за смъртта: тауромахия-
та9. Човешката битка със смъртта се уподобява с битката, която бикът води 
за своя живот по време на коридата; тауромахия, която от тази гледна точка 
би могла да се отъждестви с гигантомахията („голямата битка за битието”), 
описана от Платон (Soph. 246 a).

Аналогията според Ландсберг е допустима, защото показва в каква степен жи-
вотът на човека без Бог наподобява трагедия, и то не в изолирани мигове, а в 
цялостната структура на неговото съществуване. Аналогията с тауромахията 
не е феноменологична, а е същностно-дълбинна, тя предава разликата между 
езичеството и смисъла на християнското тайнство. Езичеството е скръбно в 
своята дълбочина, докато тайнството на християнството просветва в хори-
зонта на надеждата, където човешкото съществуване се осъществява в исти-
ната на вечността и възкресението.

Какво все пак ни дава аналогията между тауромахията и човешкия живот? Би-
кът, излязъл на арената, не знае какво го очаква. Щастлив, че се е измъкнал 
от мрака на килията, той обикаля арената с жизнеността на млад атлет. 
Прелъстен от светлината, той се чувства господар в този затворен кръг, пре-
върнал се в негов свят, който започва да му изглежда безграничен. Бикът е на 
арената, горд, без друго усещане освен радостта от своята сила. Дали, пита 
се Ландсберг, ситуацията му не е сходна с тази на младенеца, напуснал тялото 
на майка си и озовал се на белия свят, без обаче да подозира своята участ и 
предстоящите скърби?

Скоро изникват първите противници. Бикът намира битката за естествена. 
Той е готов за нея, предстоящият сблъсък разпалва страстите му, възбужда 
неговите сили. Тук обаче идва първото разочарование. Става ясно, че играта е 
нечестна и крие клопки. Противникът е твърде коварен, той предизвиква и се 
отдръпва. Видимо по-слаб, противникът се оказва по-силен, защото е зъл. Чер-
веното наметало, привличащо и разпалващо страстите, е всъщност емблема на 
коварството.

В което би следвало да открием и втората аналогия с човешкия живот: детето 

7	 Landsberg,	op.cit.,	p.28.
8	 Става	дума	за	бележките	от	незавършения	философски	дневник	на	Бодлер.	Виж	бълг.	издание:	Шарл	Бод-
лер,	Сърцето ми разголено,	съставител	проф.	Д.	Аврамов,	София,	„Рива”,	2005.
9	 Landsberg,	Intermezzo	tauromachique,	op.cit.p.77-83.



36

Християнство и истина

тръгва на училище, изправяйки се пред един коварен свят, където искрената 
сила е безпомощна. Ала младостта не знае умора.

Сетне враговете на бика се умножават, изникват врагове-кентаври – пикадори-
те, конници, които с пиките си го раняват отдалеч. В тази безжалостна, скръбна 
и сляпа битка започва да се прокрадва отчаянието. В битката най-често страда 
конят, посредникът в сблъсъка, а не пикадорът, онзи, който нанася ударите, но че-
връсто се измъква, продължавайки кървавото си дело. Трета аналогия: така човек 
навлиза в сериозната битка с живота. Дори да засегне някого от противниците 
си, той попада на невинен. Всъщност има само невинни. Нашите противници не 
са нищо друго освен маски на Злото, което не сме в състояние да убием.

Бикът е все още силен. Ала раните му са тежки, кръвта струи от тях. Тогава в 
тауромахията настъпва интермецо, което забавя действието. Неуморният боец 
бива прославен от публиката, даже с риск за живота си някои вплитат в рогата 
му венци. Четвърта аналогия: зрелият човек постига успех и слава в мига, кога-
то е най-отслабен от раните на живота. А славата на този свят е не повече 
от поредна рана, фалшив орнамент, увенчаващ чуждата победа. 

Предстои развръзката. На арената излиза матадорът10, големият мистагог на 
празника, служителят на смъртта, скрит зад червеното покривало. Трагедията 
започва или по-скоро постепенно се разкрива трагичният характер на събитие-
то. Един силен бик запазва достойнство до края. Дали обаче той има надеждата 
за победа? Върнем ли се в началото на аналогията, би трябвало да приемем, че 
бикът не може да таи надежда не само за победа, но и за оцеляване. Езическото 
усещане за живота е обвито в покрова на фатализъм, който се раздира в пос-
ледните изтичащи минути от съществуването.

Битката никога не се води само във физически план. В сблъсъка си с матадора 
бикът постепенно се подчинява на неговата воля и заема позицията, където 
го застига последният смъртоносен удар. Червеното покривало, досега символ 
на сблъсъка, се спуска над него и всичко свършва за няколко мига, в последни 
конвулсии.

Онова, което вълнува Ландсберг в цялата епопея на тауромахията обаче, е раз-
пределението на ролите. Излиза, че в коридата бикът (звярът) играе ролята на 
човека, а човекът влиза в ролята на падналия ангел, в ролята на демона. Омер-
зен, че е вплетен във фаталността, че неговото съществуване тук на земята 
е крайно, човекът поробва и отнема нечий друг живот. За последен път човекът 
може би вярва, че е победител, докато всъщност е съюзник на невидимия враг. 
Матадорът скоро осъзнава, че победата е фиктивна и че всъщност таурома-
хията е негова битка с предначертан край. Въпреки това, според анализа на 
Ландсберг, човекът не се отчайва, докато е жив. Възможна победа, както сочи 
и прочитът му на свети Августин, се съдържа единствено в истината на хрис-
тиянския живот.

10	 Матадор	идва	от	испанското	matar	(убивам).	Буквално	преведено,	матадорът	е	равнозначен	на	убиец.	
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Паул-Лудвиг Ландсберг

ХРистиянският оПит  

за смЪРтта

Интерпретацията на християнския опит за смъртта предполага специфично 
позоваване на „мистичния” опит. Не ми е никак лесно да уточня с какво право 
и в какъв смисъл бих могъл да се спра на този неизбежен сюжет. В говоренето 
си за опита от смъртта на ближния като човешки опит, като опит на „всеки”, 
искам единствено да спомена и задълбоча опит, преживян от мен самия, както 
и ваш, на човека, към когото се обръщам.

В случая става дума не само за исторически специфичен опит, но и за нещо из-
вънредно рядко, от същностно специален порядък. Лично аз не съм имал никакъв 
опит от този род, въпреки че понякога съм имал усещането, че започвам малко 
по малко да разбирам мистиците, засвидетелствали пред Бога преживяването 
на такъв опит. Ще се задоволя със споменаването на някои свидетелства, кои-
то са в границата на разбираемото за нас, които не сме мистици, както и ще 
се опитам да ги поясня, доколкото е възможно за нашето разбиране. Всеки е 
свободен да съзре в тях единствено психологически свидетелства, разкриващи 
специфична менталност, която би следвало да получи някакво непонятно засега 

Паул-Лудвиг Ландсберг (1901–1944) е немски философ и християнски персона-
лист, ученик на Макс Шелер. Син на професор по право от Университета в 
Бон, самият той става професор по философия в същия университет през 
1926 г. Ангажиран философ, той е ярос тен противник на нацизма и напуска 
Германия през 1933 г., четири дни след идването на Хитлер на власт. От 
май 1934 г. е професор по философия в Университета в Барселона, където 
изучава испанската мистика. Гражданската война в Испания го принуждава 
да емигрира във Франция, където се присъединява към групата на филосо-
фите персоналисти около сп. Еспри, ръководено от Еманюел Муние. Започва 
да пише на френски и издава през 1936 г. в Париж най-значимата си твор-
ба – Есе върху опита за смъртта (Essai sur l’expеrience de la mort), от която 
е направен и настоящият превод на заключителната IX глава. От 1937 г. 
започва да чете в Сорбоната курс по философия на съществуването. След 
поражението на Франция през 1940 г. се укрива в т.нар. свободна зона. През 
1943 г. е арестуван от Гестапо и изпратен в лагера в Ораниенбург, където 
умира от изтощение на 2 април 1944 г. Водените от него философски бе-
лежки в лагера са публикувани през 1946 г. в сп. Еспри под заглавието Мо-
ралният проблем на самоубийс твото (Le problme moral du suicide) – текст, 
който се смята за духовното завещание на Ландсберг.
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обяснение; по същия начин всеки е свободен да си даде сметка, че тук става 

въпрос за възможно най-съкровения и най-истинен опит за смъртта, а в също-

то време за най-редкия и най-тайнствен опит, който може да се осъществи 

в човека. Като философ, не разполагам с никакъв авторитет в тази област 

на изключителния опит, където никога не може да се докаже нищо. А то може 

единствено да се изложи и интерпретира по скромен начин. Всеки е свободен, 

логично свободен, да си мисли, каквото пожелае. Що се отнася до мен, аз не крия, 

че приемам за сигурно, че истината на тайнството е тук. „О monstrum vitae et 

mortis profunditas”1.

Христос донася на вярващия същностно ново освобождение от смъртта. Той 

осъществява предчувствията на мистериите и на платонизма, разкривайки ду-

ховно царство, недостъпно за смъртта, царство, в което човекът може да 

участва. Според новата религия човекът може да трансформира и трансцендира 

своята смъртна участ, защото отвъд смъртта я има възможността на един 

Живот, единствено достоен за това име, доколкото неговата участ е вечност-

та. Има я възможността за живот на човешката личност близо до Божестве-

ната личност, толкова близо до нея, че човешката личност да е причастна на 

нейната вечност. У всички християнски мислители откриваме същата диалек-

тика на смъртта, изразяваща реалната промяна на човешката ситуация чрез 

явлението и примера на Христа.

Земният живот е смъртен живот2. Времевостта на този живот е такава, че 

никое истинско присъствие не може да се конституира в него. Във всеки миг 

светът се разрушава. Мигът умира и се ражда. Миналото поглъща бъдещето, 

преди някое настояще съществуване да може трайно да се осъществи. Мигът, 

единствено място и едничък земен шанс на присъствието, сиреч едничък шанс 

за възможно съществуване, се промъква във времето и чрез времето: „Ex illo 

quod nondum est, per illud quod spatio caret, in illud quod iam non est”3 („Накратко, 

от това, което още не съществува, през това, което няма протяжност, към 

онова, което вече не съществува”). Няма го времето, а има три времена и тези 

три неразделни лица sunt in anima tria qaedam, и трите принадлежат на душата. 

Те съответстват на трите сили на душата: memoria, contuitus, exspectatio, си-

реч памет, интуиция, очакване4. Анализът на времето, който свети Августин ни 

дава в XI книга на своите Изповеди, макар и силно повлиян от Плотин, е уникален 

в европейската философия. Това е преди всичко онтологически анализ на този 

земен свят, характеризиращ се със своята времевост, и същевременно е анализ 

1	 О,	чудовищност	на	живота,	о,	бездна	на	смъртта”	(св.	Аврелий	Августин,	Изповеди,	IV,14,	София,	НК,	1993,	
превод	Анна	Б.	Николова).	Цитатите	в	текста	са	дадени	в	превод	по	това	издание.	–	Б.пр.
2	 Св.	Августин,	Изповеди,	I,6,7.	„Istam dicam vitam mortalem, aut mortem vitalem, nescio”	(„Откъде	съм	дошъл	
тук,	в	този	смъртен	живот	или	в	тази	жива	смърт,	как	да	го	нарека	–	не	зная”).	–	Б.а.
3	 Изповеди,	XI,	21,	27.	Във	всичко	това	се	долавя	преимуществената	не	само	за	платонизма	интерпретация	
на	битието	като	присъствие.	Августин	е	все	още	човек	и	философ	от	Античността,	бидейки	едновременно	хрис-
тиянин.	–	Б.а.
4	 На	тази	троица	на	distensio	(разтягането)	съответства	и	цялата	книга	Изповеди,	чиито	три	части	пресъзда-
ват	целостта	на	един	миг	от	човешкия	живот	(книги	I-IX,	Х,	XI-XIII)	–	Б.а.
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на неговата метафизическа конституция.

Безпокойството на душата неуморно я устремява към бъдещето и създава във 
всеки миг минало, непрестанно надмогвайки настоящето. Това безпокойство 
и тази неустойчивост се основават не само на нашето усещане за време-
то, те опорочават самия корен на конституирането на този свят като свят 
(saeculum), с което провокират изменчивостта на времето. Времето, което на 
пръв поглед се движи от миналото през настоящето към бъдещето, това време 
сме ние самите, доколкото не сме причастни на вечността; докато вечността, 
която е едновременно устойчивост и чисто присъствие, е тъждествена с Бога. 
Интенцията прави вечност, докато distensio (разтягането) на човешката душа 
чрез намаляването на битието бележи прехода от трайната и чиста вечност 
на присъствието към смъртното време на този свят. По същия начин от дълби-
ните на нашето безпокойство бликва смъртността, наша съкровена, иманентна 
и постоянна особеност, плод и наказание за греха. В нито един момент от своя 
живот нашата личност не може да съществува, без да си спомня, най-вече със 
съжаление, а от друга страна, без да се надява отново. Във всеки миг човекът 
се разделя с нещо, защото във всеки миг върви към нова среща. Всяка частица 
от времевия живот съдържа едновременно смърт и тенденцията, бореща се 
със смъртта. „So leben wir und nehmen immer Abschied”5. Времето на християни-
на – такова, каквото го интерпретира свети Августин – е времето на душата, 
търсеща своето съществуване, докато търси своя Бог. „Quia fecisti nos, ad te 
et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te”6 („Че си ни създал за Тебе, и 
неспокойно е сърцето ни, докато не намери в Тебе покой”.)

Хераклит, Платон и платониците вече са размишлявали над мигновеността на 
света и са го интерпретирали онтологически по един по-„обективен”, но ана-
логичен начин. И все пак за християнина редом до вечността съществува не 
само свят на идеите, ала съществува и личност, която е абсолютното битие – 
личност, която чрез благодатта си прави човека причастен на своята вечност 
и може да предопредели преображението на човека в свободна и неограничена 
любов, проявена във въплъщението.

Причастността на човека към вечността на божествената личност се осъ-
ществява цялостно само отвъд смъртта, и то по такъв начин, че самата 
смърт се превръща в рождение, превъзхождащо емпиричното раждане. Ако има 
живот, който е наистина смърт, има и смърт, която е наистина Животът7.

Обречеността на вечни мъки се явява като единствената истинска смърт, 
единствената вечна смърт, защото тя е окончателна лишеност от извора на 
Живота, окончателна загуба на възможността за такава причастност. Свет-
ците, които умират, раждайки се за благодатна визия, постигат Живот вечен, 

5	 Rainer	Maria	Rilke,	Duineser	Elegien,	VIII:	„Така	живеем,	без	никога	да	кажем	сбогом”.	–	Б.а.
6	 Августин,	Изповеди,	I,1.	–	Б.а.
7	 Изповеди,	I,5:	“Noli	a	me	abscondere	faciem	tuam;	moriar	ne	moriar	ut	eam	videam”	(„Не	скривай	лика	Си	от	
мен;	нека,	за	да	не	умра,	да	умра,	като	го	видя”).	„Muero	porque	no	muero”	–	Умирам,	за	да	не	умра,	ще	каже	
по-късно	испанският	мистик.	–	Б.а.
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божественото присъствие, което е единственото истинско присъствие. Духов-
ната личност на покойника не се превръща в нищо, тя се сдобива с окончател-
но съществуване в смъртта или в Живота, в ада или на небето. Праведникът 
постига причастност към битието; обреченият на мъки изстрадва смъртта 
заедно с Дявола, който сам се ползва с фалшиво безсмъртие, защото смъртта е 
неговата участ8. Луцифер умира безкрайно дълго – за да не умре заедно с Хрис-
та, както умира Ахасфер от легендата – но не и безкрайно.

Тази диалектика в случая трябва да ни интересува, защото съответства на 
самата реалност на християнския опит и води до радикално изясняване на осъ-
ществената от християнството революция на ценностите. Тя продължава и 
обяснява християнския живот, както Платоновата диалектика продължава и 
обяснява реалността на философския живот, наченат от Сократ и следван в 
Академията. Силата на християнската обетованост също произтича от прежи-
вян опит. Емпиричната смърт може всъщност да настъпи в пълнотата на жи-
вота чрез умъртвяването, чрез методите, които частично освобождават духа 
от тялото, но същевременно и чрез благодатта на Бога, на истинския Живот, 
на вечния Живот, който в някаква степен може да се осъществи тук долу. Све-
ти Тома от Аквино говори за inchoatio vitae aeternae9. Изначална промяна, която 
трябва да предизвика обръщане10 на човешката нагласа и на човешките чув-
ства спрямо смъртта. Тревогата от смъртта цели да се превърне в тревога 
от смъртния живот, от живота без Бог, а привързаността към земния живот 
имплицира емпиричната смърт, като я трансцендира. Човекът избягва от една 
определена смърт, търсейки друга. Ето защо оттук насетне за него е толкова 
важно „как да умре” – смъртта може да се превърне в достъп до истинския Жи-
вот, в достъп до съвършенството на inchoatio. Обръщането се осъществява по-
вече или по-малко сред тези, които наистина се стремят да станат християни, 
но никога или почти никога по един цялостен начин. Ала началото на обръщане-
то се предизвиква, като цяло, единствено от вярата. Редки са случаите, когато 
тази вяра е последвана от cognitio experimentalis, от непосредствен вътрешен 
опит. Опитът за Бога, който притежават мистиците, съдържа присъщ за тях 
смъртен опит. Те в никакъв смисъл не са над другите вярващи; те не са и ня-
какви чудовищни или парадоксални изключения на религиозния живот. Това, което 
те имат, по силата на благодатта, приемаща множество различни форми, е от-
делен достъп до различните тайнства. От гледна точка на нашето изследване 
на пълнотата на човешкия смъртен опит, тяхната духовност притежава значе-
ние по-голямо, отколкото на християните, които не разполагат тук долу със съ-
щия експериментален опит, както тези светци, които са герои на вярата и на 
послушанието. Но тази дискриминация, по принцип справедлива, рискува да стане 
твърде радикална, когато се приложи непосредствено към човешката реалност. 

„Credo ut intelligam”11. Със сигурност няма християнски мистик извън общата 

8	 Изповеди,	II,	5.	–	Б.а.
9	 Начеване	на	вечния	живот	(лат.)	–	Б.пр.
10	 Обръщане	–	в	буквалния	и	преносен	смисъл	на	думата	–	Б.а.
11	 Вярвам,	за	да	разбирам	(лат.)	–	Б.пр.
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вяра, така както няма светец лишен от мистичен опит. Християнската мис-
тика е преди всичко форма на християнския живот, а не е една от формите на 
„мистичен жанр” – категория, в която биха могли да бъдат класифицирани най-
различни ентусиазми и фанатизми. Деизмът и пантеизмът нанесоха огромни 
поражения, доколкото отъждествиха формите на религиозния живот с всяко пла-
менно, симпатично или елементарно нещо от сантименталния живот на хората. 
Ако има мистични феномени в различните откровени религии, съществуващата 
аналогия между тези феномени е по-скоро аналогия на формата и израза, от-
колкото аналогия на духа12. Същата разлика между формата и нейното духовно 
съдържание се оказва решаваща там, където става дума за неизличимото. Ужа-
сяващата смесица, която често се забърква с Плотин, Майстер Екхарт, Буда 
и света Тереза, най-вече се дължи на липсата на яснота и на почти пълната 
липса на разбиране на духовните реалности у съвременните автори. Нека приз-
наем, че и в случая християнският живот във всичките му форми е този, който 
предопределя началото на обръщането в нагласата на човека спрямо смъртта.

На прага на християнската мистика ние откриваме свети Августин. Дали този 
теоретик на мистичния живот, може би най-големият, който е имало на Запад, 
този писател, който след Светото писание най-силно повлиява на езика на цяла-
та западна мистика, дали този голям християнин сам е бил мистик? Онова, което 
знаем за времето след Изповеди, не ни позволява да се произнесем със сигурност, 
докато описаната в книгата епоха е белязана от два характерни, чисто мисти-
чески опити. Първият конституира решаващия момент на неговото обръщане, 
случило се в градината в Милано (Conf.VIII, 12). Вторият опит се случва в Остия 
Тиберина, малко след обръщането към вярата. Това е кулминацията в съзерцани-
ето на Бога, което е съпреживявал в единение със своята майка, света Моника, 
малко преди нейната смърт. В цялостния живот на светеца тези два опита се 
разграничават по онова, което в тях е моментно, изключително и дори парадок-
сално. В епохата, когато прави своята изповед в Изповеди, той не е мистик, има 
единствено предусещане за мистичния живот. Нека сравним прехода, съответен 
на случилото се в Остия Тиберина, с друг пасаж, описващ неговото душевно 
състояние от самото време на Изповеди. Ето първо момента в Остия Тиберина: 
„Когато със светкавично бързо прозрение достигаме вечната мъдрост, която 
пребивава над всичко, и ако това продължи и изчезнат всички други видения, на-
пълно несравними с това едничко видение, и ако то ни грабне и погълне, и прибере 
своя зрител във вътрешната радост, така че животът вечно да бъде това, кое-
то е представлявал онзи миг на разбиране, по който сме въздишали – не значат 
ли тъкмо това думите: „Влез в радостта на господаря си” (Мат.25:21)13? 

12	 Нима	не	откриваме	същата	разновидност	на	любов	към	живота	чрез	смъртта	в	мистиката	на	другите	рели-
гии.	Един	пример:	арабският	мистик	и	мъченик	Сухраварди	от	Алепо	(1155–1191	г.)	казва:	„Поемете	отровата,	
докато	го	намирате	за	приятно,	обикнете	смъртта,	ако	искате	да	сте	живи”.	Ала	този	съвет	трансплантира	сто-
ическото	mortem	semper	cogita	(винаги	мислената	смърт)	в	един	по-горещ	климат	на	душата.	Виж	H.Corbin,	Un	
traité	persan	inédit	de	Suhwaradi	d’Alep.Recherches	philosophiques,	1934.	–	Б.а.
13	 Conf.IX,10,25:	„…rapida	cogitatione	attigimus	aeternam	sapientiam	super	omnia	manentem;	si	continuetur	hoc,	
et	subtrahantur	aliae	visions	longe	impairs	generis,	et	haec	una	rapiat	et	absorbeat	et	recondat	in	interior	gaudia	
spectatorem	suum,	ut	talis	sit	sempiterna	vita,	quale	fuit	hoc	momentum	intelligentiae,	cui	suspiravimus,	nonnehoc	
est:	Intra	in	gaudium	Domini	tui?”	–	Очевидността	на	мистичния	характер	на	този	опит	пребивава	най-вече	в	
настоящето	на	“attigimus”	(достигаме).	„Вечната	мъдрост”	у	Августин	е	винаги	Христос	като	Бог,	Логосът,	който	
е	Бог	в	единството	на	Троицата;	това	е	Христос	за	свети	Августин.	–	Б.а.
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А ето и друг пасаж, отново от Изповеди, към края на книга Х, който ни дава 
contuitus (интуиция) за тогавашния му живот: „А понякога и Ти ми позволяваш 
вътрешно да премина в едно напълно необичайно чувство на незнайна за мен 
наслада; и ако то се изпълни докрай, ще бъде нещо за мен незнайно, което не 
ще бъде този живот тук на земята. Но повлечен от злощастната си тежест, 
попадам аз отново в този свят тук и ме всмуква привичният ми живот, и ме 
държи. Тъй непреодолим е товарът на навика! В този свят мога да съществувам, 
а не искам, отвъд искам, а не мога: и на двете места съм нещастен!“14 (Miser 
utrobique)!

Не би могло да се характеризира по-ясно и по точно това ниво на духовен живот 
от начина, по-който го прави свети Августин в своята героична искреност. 

Състоянието на християнската душа докосва мистичната визия, без да може 
да проникне в нея. Това е животът на надеждата, разгърната и преобразу-
вана от теологичната добродетел на още неосъществената надежда; в нея 
има същностно утешение, ала същевременно и интензивно усещане за безпо-
койството. Непосредствено след момента в Остия ние откриваме в живота 
на Августин опит за смъртта на другия, опит, който разкрива състояние на 
двойственост, доста различно от онзи вид отчаяние, който той е изпитал при 
смъртта на своя приятел от детинство. Сега неговата майка умира – майка 
му, която е за него посредница и нещо като фигура на благодатта. Смъртта 
на света Моника е изцяло християнска и радостна, ала тя разкрива борбата, 
завинаги господстваща в сърцето на свети Августин. В главите, следващи XII 
глава на IX книга, ни се описва опита от единението на майка и син в мистично 
съзерцание. Свети Августин казва, че смърт като тази на неговата майка би 
трябвало да пробуди у него по-скоро възвишена радост, отколкото да го потопи 
в човешка тъга: „Illa nec misere moriebatur, nec omnino moriebatur” („Тя нито не-
щастна умря, нито напълно умря”). Не би ли трябвало да бъде сигурен, че тук 
няма нито нещастие, нито свеждане до нищото? „Omnimoda extinctio” (някаква 
пълна погибел), пише той. Защо я оплаква тогава в усамотение, избягвайки при-
ятелите, пеещи надгробни псалми? Той сам ни съобщава мотива – тъй човешки 
и толкова естествен, същия, причинил му някога такова нещастие при смъртта 
на неговия приятел от детинство: „Quoniam itaque deserebar tam magno eius 
solacio, sauciabatur anima et quasi dilaniabatur vita, quae una facta erat ex mea et illius. 
(„И понеже оставах без нея, моята най-голяма отрада, болка изпитваше душата 
ми и сякаш се раздираше на две животът ми, в който майка ми и аз бяхме ста-
нали едно цяло”). В тези страници откриваме наново човешкото объркване след 
прекъсването на земните връзки в общността на душите. Все пак Августин 
е ангажиран по пътя на християнството, той не е вече манихей. Надеждата в 
Бога ще е по-силна, отколкото тъгата, нещастието не ще остане задълго при-
също на спомена за блаженопочившата му майка. В дълбините на неговата душа 

14	 Conf.X,41.	„Et	aliquando	intromittis	me	in	affectum	multum	inusitatum	introrsus,	ad	nescio	quam	dulcedinem,	
quae	si	perficiatur	 in	me,	nescio	quid	erit	quod	vita	 ista	non	erit.	Sed	 recido	 in	haec	aerumnosis	ponderibus	et	
resorbeor	solitis	et	teneor	et	multum	fleo,	sed	multum	teneor.	tantum	consuetudinis	sarcina	digna	est!	his	esse	
valeo	nec	volo,	illic	volo	nec	valeo,	miser	utrubique”.	Антитетичният	стил	тук,	както	и	другаде,	идва	от	двойстве-
ността	в	самата	душа	на	свети	Августин.	Виж	в	тази	връзка	Constantin	Balmus,	Le	style	de	saint	Augustin	dans	
les	Confessions	et	la	Cité	de	Dieu,	Paris,	1934.	–	Б.а.	
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отчаянието е завинаги победено.

Ето защо несъмнено откриваме свети Августин в центъра на човешкия хрис-
тиянски живот, а не само на прага на специфично мистичния живот. Ала за 
да дадем идея за смъртния опит на това висше ниво на християнския живот, 
трябва да приведем и друг пример. Нещо, което ще се опитам да направя, като 
поговоря за една духовна сестра на света Моника, каквато е света Тереза от 
Авила – жена, която ни разказва в своя Живот (Vida), че е повярвала, че разпоз-
нава самата себе си, докато чела Изповеди. Струва ми се, че тя е преодоляла в 
своя мистичен път същностно мъжкия дуализъм на свети Августин.

При мистичните души идеята за смъртта придобива, така да се каже, по-жива 
светлина, защото любовта към смъртта при тях произтича от преживян опит, 
от състояние, аналогично на смъртта. Този опит е антиципация на смъртта във 
възторзите. Казват за света Тереза, че тя „плувала в свръхестественото като 
риба във водата”15. Което е и съществената разлика между нея и свети Авгус-
тин. Ето един пасаж от XXXVIII глава на нейния Vida (Живот), особено характе-
рен в тази насока: „...Имах малка боязън от смъртта, която винаги изпитвах на 
по-високо ниво. Сега смъртта ми се струва най-лесното нещо за този, който 
служи на Бога, защото в един миг душата се вижда освободена от тъмницата 
и оставена в покой. Въздигането на духа към Бога му разкрива тъй прекрасни 
неща, че много наподобява на мига, в който душата изцяло скача вън от тялото 
и се вижда в пълнотата на това Благо”16. На първо място, тук се наблюдава 
леко обръщане на естествената човешка нагласа спрямо смъртта в противо-
положната нагласа; на второ място, има очевидна и определяща аналогия между 
това обръщане и опитите от екстатичен порядък, които наричат възторзи. В 
тези възторзи света Тереза изпитва най-напред неизразима болка, следвана от 
още по-крайна наслада. Първият момент е аналогичен на отделянето на душата 
от тялото; вторият, моментът на успокоението, е аналогичен на присъствието 
на Бога в благодатната визия. Първият момент следователно имитира горчи-
вината на смъртта, а вторият предвещава вечния живот. В целия Vida (Живот) 
на светицата можем да проследим етап по етап преобръщането на усещането 
за смъртта. В края нейната молитва е: Señor, o morir o padecer (Господи, или 
да умра, или да страдам.) Усетът за присъствието и съществуването на Бога 
дотолкова изтласква усещането за земната реалност, че тя въпреки дейност-
та си на свята и разумна жена заживява „una maniera de sueno en la vida” („в 
един вид сън в рамките на живота”); тя вярва, че сънува онова, което вижда с 
телесните си очи. След визията за ангела, който пронизва сърцето  с огнен 
меч, тя започва да вижда понякога мъртвите в тяхната слава: вижда също така 
благочестивите си родители и свети Педро от Алкантара17. Вечният живот 

15	 E.Hello,	Physionnomies	des	saints,	Paris,	1927,	p.	347.	–	Б.а.
16	 „Quaedome	tambien	poco	miedoa	la	muerte,	a	quien	siempre	temia	mucho:	ahora	pareceme	facilisima	cosa	
para	quien	sirve	a	Dios,	porque	en	un	momento	se	ve	el	alma	libre	desta	carcel	y	puesta	en	descanso.	Que	este	
llevar	Dios	et	espiritu	 y	mostrar	el	 cosas	 tan	excelentes	en	estos	arrobiamientos	pareceme	conforma	mucho	a	
cuando	sale	una	alma	del	cuerpo,	que	en	un	instante	se	ve	en	todo	esto	Bien”.	Cap.	XXXVIII.	–	Б.а.
17	 Свети	Педро	от	Алкантара	(1499–1562)	–	испански	францисканец,	един	от	инициаторите	на	аскетичната	
реформа	във	Францисканския	орден.	–	Б.пр.
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сякаш изпълва живота  във времето; така както пеперудата иска да напусне 
затвора си на гъсеница18.

Света Тереза говори за аналогията между възторга и раждането за вечен жи-
вот с такава яснота, че дори ние, другите, можем да проумеем нещо. Ако в 
последния период на своя живот тя наистина желае смъртта, то не е защото 
смята, че е живяла достатъчно. Една жена с толкова значима дейност никога не 
би могла да изпадне в скуката на онези, които не виждат никаква работа, която 
следва да се свърши тук долу. Тя не е била меланхоличка. Меланхоликът може да 
желае смъртта, защото страда от живота. Съществуват „самоубийци по рож-
дение”, които страдат не от някаква определена форма на живот, а от самия 
факт, че живеят. Мистикът, напротив, страда от живота тъкмо защото обича 
смъртта, или по-точно нещо, което се съдържа в смъртта. В смъртта сладост-
та от раждането за нов живот му изглежда безкрайно по-силна от болката, бе-
лязала разделянето от земния живот. И не е ли така, защото мистикът твърдо 
и решително вярва в обещанието за вечно блаженство, поради което и с такова 
нетърпение чака сетния час. Той е вкусил от това блаженство. Света Тереза 
вярва, че е била съпричастна – аналогично, не вечно – за няколко мига на този 
висш живот, който тя очаква да достигне чрез окончателното освобождение. В 
нейното желание за смъртта няма нищо болезнено, то безкрайно надмогва сто-
ическото спокойствие и платонисткото въздигане. Човекът наистина не може 
да обича смъртта заради смъртта. Той може да обича смъртта само ако тя пре-
мине в състояние, което вече не е смърт. Истинската любов към смъртта би 
могла да бъде единствено форма на любов към Бога. Смъртта се превръща то-
гава в крайно осъществяване на мистическия брак на Бога с душата. Любовта 
на душата, силата, която детерминира нейното решаващо присъствие, е вече 
напуснала този свят. Смъртта ще даде на душата единение с нейния вечен въз-
люблен, и то като трайно състояние. Тя ще  даде единение с личността, която 
е, и която освобождава битието, личността, чието вечностно приближаване 
света Тереза усеща в мигове на строго и свръхчовешко опиянение в рамките 
на своя човешки живот. В самия възторг смъртната болка е само прелюдия към 
безграничната радост. Тази радост като чувство обозначава акт, в който се 
утвърждава битието. Това е осъществяването на онтологичната надежда чрез 
нещо, което, без да произтича от нея, ще бъде неин завършек. Човекът като 
личност усеща как чрез благодатта става това, което е в Бога. Той се усеща 
най-сетне битие и разбира, че преди това е бил друго, а не нищо, че не е бил 
нищо, освен като все още неосъществена надежда. Духовната радост е само 
отражение на движението към битието. Тайнството на смъртта се схваща 
аналогично – ала чрез аналогия, в която няма нищо произволно. „Stirb und werde” 
(умри и стани) се разкрива като преживян факт, а смъртта е само парадоксална 
кулминация на тази вътрешна борба в нашето съществуване.

„Wer nicht von Grund aus todt ist, der weiss nicht das Geringste von der Heiligkeit, die 
Gott seinen lieben Freunden je offenbarte”19 („Който не е дълбоко мъртъв, не знае 

18	 Не	можем	да	проследим	тук	в	хронологичен	порядък	това	духовно	поклонничество.	Виж	Juan	de	Berrueta,	
Jacques	Chevalier,	Sainte	Thérèse	et	la	Vie	mystique,	Paris,	1934,	p.189.	–	Б.а.
19	 Думи	на	Майстер	Екхарт,	цитирани	по	Dempf,	Meister	Eckhart,	Leipzig,	1935,	S.225.	–	Б.а.	
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абсолютно нищо за светостта, която Бог откровява винаги на скъпите си при-
ятели”).

Ние, другите, никога не сме имали подобен опит за нашата участ, ала се опит-
ваме да го проумеем като човеци и философи – и така се стремим към същест-
вуване. „O monstrum vitae et mortis profunditas” („О, чудовищност на живота, о, 
бездна на смъртта”).

Превод от френски: Тони Николов
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Васил Видински

ЧетиРи сХематизаЦии вЪРХу 

philosophia naturalis ПРи 

исак нютон

Има едно постоянно разминаване – то е тъжно, евристично, интелектуално и 
неизбежно; и е добре да се изследва. Освен всичко останало то е белег едновре-
менно и за субектното, и за обществено-историчното в науката. За да стане 
разбираемо какво е ‘разминаването’ и дали това понятие има и значение, и сми-
съл, ще се насоча към един конкретен и вече дълбоко тривиален пример:

Идеи, ръкописи, въпроси

Става дума за Нютон и проблемното отношение между следните хронологично 
подредени идеи, всяка от които по някакъв особен исторически начин постепен-
но умира: (I) синтетичният метод в геометрията, (II) вегетативният принцип в 
алхимията, (III) причината за гравитационните сили и (IV) пространството като 
sensorium Dei. Всяка една от тези Нютонови области е анализирана многократ-
но, така че вече са се оформили продължителни интерпретативни традиции, 
които на свой ред се сблъскват и разбягват. След дългогодишни изследвания в 
темите вече няма нищо мистично и тайнствено; останало е само необяснимо-
то. С оглед на жанра ще спестя много от детайлите и ще опитам да представя 
някаква много опростена четирилика схема. Разбира се, подобни приближения са 
рисковани, но пък са полезни от картографска гледна точка.

Сър Исак Нютон (1643–1727) все още няма издадени събрани съчинения; много 
от ръкописите му дори не са докрай систематизирани и прецизно описани. В 
хаоса и небрежността около неговите работи се стига дотам, че част от тях 

Васил Видински (София, 1977) е завършил филология и философия в СУ „Св. 
Климент Охридски”. Специализирал е една година в Лувенския католически 
университет (Белгия), а от 2006 година преподава в СУ, катедра „История 
на философията”. Защитил е докторска дисертация на тема Взаимодейст-
вие между философия и физика при Рене Декарт и Исак Нютон (проблемът за 
относителността). Актуална информация има на: www.vidinsky.com
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са разпродадени на търг чрез „Сотби” на 13–14 юли 1936 за по няколко английски 
лири; много са все още трудно достъпни; някои изчезват през самия ХХ век, а 
неонютонианството всъщност съвсем малко се интересува от историческия 
контекст на своя родоначалник. Всичко това е в рязък контраст с неговото 
удивително институционално, изследователско, поп културно и научно-естети-
ческо влияние. Мисля, че няма друг случай на подобно разминаване между мощна, 
властваща научна парадигма и липса на опит за цялостно критическо издание. 
Допреди 10 години единственият пълен превод на английски език на Матема-
тически принципи на природната философия е бил този от 1729 година1. Да 
не говорим, че на български може да се каже, че Нютон все едно изобщо не е 
преведен2. Някак неонютонианският научен ред е за сметка на Нютоновия биб-
лиографски хаос. Резултатът е, че продължават да изникват нови ръкописи, нови 
свидетелства и само до преди няколко години все още е имало фундаментален 
спор (Хол и Коен, от една страна, Добс и Макгуайър, от друга) дали изобщо тези 
неканонични теологически чернови или лабораторните алхимични записки да бъ-
дат сериозно включвани в научната Нютонова парадигма. Това е съществена 
бариера, но сякаш по-проблематичен не е самият неизчерпаем изворов материал 
(който постоянно опровергава изследователите, които не са знаели за него или 
не са го имали предвид), по-проблемна е самата разнопосочност. Достатъчно 
е да се каже, че Нютон така и не успява да издаде систематичен и обобщаващ 
метанаучен философски труд, в който да събере всички свързани теми, които 
го интересуват в продължение на няколко десетки години… За да приключа с 
това контекстуално въведение, ще започна с рязък въпрос: каква е методоло-
гическата, физическата, каузалната и метафизическата роля на Бог в цялата 
philosophia naturalis при Нютон?

Когато през 1713 година се преиздават Принципи, той добавя като заключение 
най-известния и коментиран негов откъс – Общата схолия. В нея може да се 
открие следното заключение:

Толкова за Бога; да се разсъждава за Него от явленията, несъмнено е част 
от експерименталната философия3.

…една съществена забележка мимоходом: в третото издание (1726) Нютон за-
меня ‘експериментална’ с ‘природна’, което е по-точно и по-хитро4. И така, какво 

1	 Става	дума	за	основния	научен	труд	на	Исак	Нютон	(оттук	нататък	Принципи),	в	който	са	формулирани	три-
те	закона	на	движението	и	законът	за	всемирното	привличане.	Книгата	е	публикувана	за	първи	път	на	латин-
ски	през	1687	(ІІ	изд.	1713;	ІІІ	изд.	1726).	Чак	250	години	по-късно	Коен	и	Уитмън	се	захващат	с	превод,	който	
е	съпроводен	с	наистина	впечатляващ	предговор-ръководство	от	370	страници	–	Newton	1999.	Принципи	се	
счита	за	една	от	най-влиятелните	научни	книги	изобщо,	въпреки	че	почти	никой	не	я	чете.
2	 Има	само	няколко	разпръснати	откъса.	В	момента	се	подготвя	малък	сборник	Philosophia Naturalis	с	избра-
ни	места	от	Декарт,	Мор,	Хюйгенс,	Лайбниц,	Кларк	и	Нютон,	който	по-скоро	ще	свидетелства	за	тази	огромна	
налична	празнина,	отколкото	да	я	запълни.	Част	от	цитатите	в	тази	статия	се	опират	на	първите	преводачески	
чернови;	ако	не	е	посочено	друго,	преводите	са	мои.
3	 „Et	haec	de	Deo,	de	quo	utique	ex	Phaenomenis	disserere,	ad	Philosophiam Experimentalem	pertinet.”	–	Newton	
1713,	483	(по	превода	на	Христо	Тодоров).	Разбира	се,	познанието	на	Бога	въобще	не	е	ограничено	до	фено-
менологията,	просто	в	случая	съм	редуцирал	темата	в	някаква	прилична	обозримост.
4	 „Et	haec	de	deo,	de	quo	utique	ex	phaenomenis	disserere,	ad	philosophiam	naturalem	pertinet.”	–	Newton	1726,	
529.
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можем да кажем за Нютоновия Бог от изследването на самите явления? Как мо-
жем да разсъждаваме за Него феноменологично според самия Нютон? Всеки от 
четирите проблема, номерирани в началото, дават някаква част от отговора 
на този въпрос.

I. Синтетичният метод в геометрията

Ще започна първо с методологическата рамка: математиката. През 1665–66 
година Исак Нютон извършва забележителен поврат с метода си на флуентите 
и флуксиите (впоследствие това ще се нарече ‘диференциално и интегрално 
смятане’). Благодарение на този ‘нов анализ’ вече може да се работи с без-
крайни уравнения и с механични криви, които 30 години преди това Рене Декарт 
е изхвърлил непредвидливо от науката. След картезианската математическа 
революция от 1637 г. и появата на Декартовата аналитична геометрия (общ 
анализ), Нютон прави забележителна крачка напред, като снема постигнатото 
в по-мощна и по-обща рамка (нов анализ):

Всичко, което обикновеният анализ постига (когато е възможно) чрез 
уравнения с краен брой членове, тук винаги се постига чрез безкрайни 
уравнения. И аз, без да се колебая, употребявам и тук термина ‘анализ’. 
Разсъжденията в него наистина не са по-малко достоверни, отколкото в 
първия, и уравненията не са по-малко точни, въпреки че ние, хората с краен 
ум, не можем нито да означим, нито да възприемем всичките им членове 
така, че от тях точно да узнаем търсените величини5.

Този ръкопис (Анализ чрез уравнения с безкраен брой членове) е съставен още 
през 1669 година. Учудващо в случая не е самото повратно откритие, а по-скоро 
това, че то остава скрито за около 40 години (а понякога, когато става дума 
конкретно за флуксии и флуенти, Нютон ще прикрива откритията си под форма-
та на епистоларни анаграми до Лайбниц). Макар и напълно разработен, методът 
за анализ на всяка безкрайна промяна остава разпространяван предимно сред 
приятели. И най-изненадващото: математическите принципи за описание на 
природата се оказват съвсем различни в Принципи – там трудно се открива 
диференциалното смятане, защото произведението е геометрично-синтетично. 
След време, когато възниква грубият и обществен конфликт с Лайбниц по въпро-
са кой пръв от двамата е открил ‘новия анализ’, един от основните аргументи 
срещу Нютон е, че той просто никъде и никога не го е използвал в изследването 
си на величините и явленията. И действително, всички математически публика-
ции на Нютон изглеждат сякаш принудителни – те са винаги по повод и много 
закъснели (чак когато той е на 61 години и вече е председател на Кралското 
дружество). Единствено след ровене в самите ръкописи се установява неговият 
безспорен приоритет в откритията.

Защо методът, който той създава и детайлно разработва, остава в чекмедже-
та и встрани от работата с явленията, а оттам встрани от феноменологично-

5 De Analysi per Aequationes Numero Terminorum Infinitas – Newton	1711,	19.
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то познание за Бога? Основанията, оказва се, са антични.

Класическото описание на Пап6 в началото на VII книга от Математически 
сборник разграничава два фундаментални метода: анализ и синтез. Анализът е 
άνάπαλιν λύσις – обратно развързване: тръгваме от неизвестното ‘Х’, което 
трябва да бъде доказано, и постепенно достигаме до вече истинни и установе-
ни положения (или дори до първите принципи), от които ‘Х’ е зависимо. Нютон 
мисли това понятие през resolutio. След обратното разлагане следва синтезът: 
φύσις τάξαντες – природен ред: тръгваме към ‘Х’ чрез взаимно свързване на вече 
установените положения (или на първите принципи) и така постигаме констру-
иране на истинско доказателство. Нютон мисли това понятие през compositio. 
Анализът и синтезът всъщност се допълват и не са точно огледални: ако още 
при анализа се достигне до противоречие, то провеждането на синтеза вече 
е излишно; но ако анализът е преминал успешно, то синтезът е необходимата 
втора, заключителна част от цялото доказателство, която не е тривиална. 
Това разделение-обобщение на Пап има изключително силно въздействие върху 
изработването, класификацията, акцентите и употребата на ‘метода’ (методи-
те) през Новото време. Следите могат да бъдат открити почти повсеместно: 
Виет, Ферма, Декарт, Хобс, Лайбниц, Бароу, Хюйгенс, Нютон и т.н. – списъкът 
е впечатляващ. От публикуването на латинския превод през 1588 година тази 
тема се превръща в трафаретна (има доста преиздания на Пап), а проблемите 
около нея – вече неизброими.

Нютон, следвайки Пап, ясно разграничава областите: всякакви аналитични и ал-
гебрични критерии трябва да бъдат изхвърлени от синтетичното геометрично 
построение7. Ако може да се постигне доказателствена конструкция без никакво 
предварително изчисление, то Нютон би бил действително удовлетворен8. Само 
тогава универсалната аритметика и геометрията ще бъдат самостоятелни, 
разделени и съответни на себе си. По такъв начин алгебричният количествен 
критерий за геометричност при Декарт бива снет от качествените критерии 
на Нютон: ‘елегантност’ [elegantia], ‘лекота при описанието’ и ‘простота’9. В 
някакъв смисъл, както посочват различни изследователи, тези критерии са ес-
тетически.

Така Нютон се връща към корените на древността, към истинските конструк-
тивни доказателства и изоставя „хаоса” у съвременните математици. Това 
не е само риторичен антимодерен ход, защото на мястото на изчислимостта, 

6	 Произведението	Математически сборник	на	Пап	Александрийски	(ок.	290	–	ок.	350)	е	преведено	за	първи	
път	на	латински	език	през	1588	година	от	Федерико	Командино.	Нютон	вероятно	е	ползвал	репринт	от	1660	
на	второто	издание	(1610).	Тук	няма	място	за	обсъждане	на	подробностите	и	същностните	проблеми	в	методо-
логическото	разделение	на	Пап,	ще	e	важно	единствено	неговото	влияние	върху	Нютон.
7	 Newton	1707,	315.	На	места	при	Нютон	аналитичен	и	алгебричен	сякаш	звучат	синонимно,	същото	се	от-
нася	и	за	двойката	синтетичен	и	геометричен.	Всъщност	не	може	да	има	припокриване,	но	в	общия	случай	
Нютон	иска	да	освободи	геометрията	от	алгебрата,	точно	както	иска	да	отдели	синтетичното	от	аналитичното.	
Типични	стремежи.
8	 Newton	1967–1981,	ІІ,	120.	Това	означава	да	бъде	открит	и	използван	геометричен анализ,	към	което	Ню-
тон	се	стреми	усилено.	За	добро	изследване	на	ролята,	която	има	геометрията,	вж.	Guicciardini	2009.
9	 Newton	1707,	282;	Newton	1967-1981,	V,	428-429.



50

Християнска философия

която Декарт предусеща като ограничена, Нютон полага като основа синте-
тичното единство на геометричното построение. В случая това не е просто 
борба между методи, в случая това е различна структура на светогледа. Когато 
Нютон чете отново картезианската Геометрия (1637), той слага красноречи-
ви коментари в белите полета на своя личен екземпляр: Imperf., non Geom. или 
направо Error10. Геометрията трябва да бъде изчистена от безразборното въ-
веждане на нови и произволни буквени означения, трябва да се върне към своите 
основи, където се работи с линия и пергел, и да разработи нови видове констру-
иране (напр. проективната геометрия), а не нови видове алгебрично смятане. 
Нютон, разбира се, надскача маргиналиите и скоро съставя ръкописа Грешките 
в Декартовата геометрия11.

Геометрията и нейният синтетичен метод е истинската доказателствена 
процедура според древните; освен това построението сякаш повтаря акта по 
сътворяване, с което ние сме по-близо – методологически – до природата. Нещо 
повече, както казва Нютон в предговора към Принципи – цялата геометрия се 
основава на рационалната механика. Именно математическото конструиране 
може да опише природата точно; само там физика и математика съвпадат: 
механиката е тяхното общо природно-геометрично място. Това обаче поставя 
един друг проблем:

II. Вегетативният принцип в алхимията

След като рационалната механика е най-важното достижение на Исак Нютон 
(и мястото където геометрия и физика се пресичат в своето феноменологично 
познание за Бог), защо тази механика се нарича синонимно динамика? И по какво 
тя се различава от механицизма на ХVII век? Как така се появяват силите и от-
къде? За да отговорим, трябва след изясняването на общата методологическа 
рамка да се насочим сега към микросвета.

Малко след като систематизира, но не издава ранните си математически от-
крития, Нютон се сблъсква с алхимичните процеси и с всемирния растителен 
принцип. Отдавна е установено какви алхимични трудове е имало в неговата 
библиотека, кои неща е превеждал или преписвал собственоръчно, какви опити е 
планирал и осъществявал12. Очевидно е също, че има влияние между този негов 
интерес и отказа му от картезианските вихри – процесът е бавен и приключва 
малко преди издаването на Принципи. Така всъщност се ражда именно идеята и 
законът за всемирното притегляне. Тази всемирна активност на макрониво (ди-
намика), повтаря всемирната вегетативна активност на микрониво (алхимия)13 
и Нютон от този момент нататък ще търси експериментални средства, за 

10	 Екземплярът	от	Геометрия (преиздание	в	Амстердам,	1659–1661),	с	която	е	работил	Нютон,	е	намерен	чак	
през	1971	година.
11	 MS	Add	3961.4,	 23r–24r:	Errores Cartesij Geometriae	 (съставен	 в	 края	 на	 1670-те;	 публикуван	 в	Newton	
1967–1981,	ІV,	336-345).
12	 За	добро	въведение	и	библиография	по	тези	въпроси,	вж.	Dobbs	1975;	Dobbs	1991.
13	 Растителният	принцип	в	алхимията	е	таен,	всемирен	и	одушевен,	той	е	активното	начало	в	природата.	В	
изследването	му	Нютон	изобщо	не	е	сам,	един	от	най-плодотворните	алхимични	периоди	е	именно	рациона-
листичният	ХVІІ	век.
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да установи причините за тази всеобща деятелност. В процеса на търсене 
Нютон преминава през типичните алхимични опити на размножаването (отде-
ляне, зараждане), разлагането (гниене), растежа (покълване) и ферментацията 
(възбуда, кипеж). За него разликата между вегетативната и механична химия е 
същата каквато е разликата между активните и пасивни сили. В този смисъл 
алхимичните изследвания са изследвания на живото, на тънкия телесен дух, на 
силите – привличания и отблъсквания – при най-малките частици. В началото на 
своето дирене Нютон отбелязва този действащ, жив алхимичен деятел с ко-
довото име magnesia14. Но в случая не толкова означенията, мистичността или 
думите са важни; съществено е, че в търсенето на този принцип се сменят и 
променят често ролите на основния деятел. Нютон освен това е изключително 
предпазлив в своите публикации – той не успява да открие недвусмислени екс-
периментални свидетелства, които да потвърждават интуицията му. Въпреки 
това в първото издание на Принципи се промъква следното:

Хипотеза 3. Всяко тяло може да се преобразува в друго от всякакъв вид, 
като приема последователно всички междинни степени на качествата15.

Както обобщава и в ръкописа Заключение, материята на всички неща е една и 
съща и просто се преобразува в безброй форми чрез действията на природата16. 
Хипотеза 3 – и това ми се струва много съществена промяна – бива премах-
ната от второто издание и на нейно място се появява Правило 3, което гласи, 
че само тези качества, които могат да бъдат открити експериментално във 
всички тела и които не могат да се намаляват или да се увеличават, могат 
да бъдат смятани за универсални качества. Така всеобщото преобразуване на 
качествата е заменено от всеобщите качества – директно редактиране на 
алхимичните хипотези, промъкнали се в началото. За сметка на това обаче от 
второто издание нататък се появява едно дълго обяснение във финала на книга-
та (точно преди Общата схолия), в което се обяснява как при от слънцето и 
неподвижните звезди или пък опашки от комети могат, падайки на някоя плане-
та, да преминат постепенно от вода към соли, сяра, тинктура, глина, камък и 
т.н. – всякакви земни субстанции17. Подобни неща могат да бъдат открити и в 
Оптика18. Трансформациите в природата – и Нютон е убеден в това – почиват 
на ясни и прости закони, макар и все още неоткрити. Със сигурност може да се 
каже, че има връзка между макро- и микропривличанията, но и ясна отлика между 
тях: съвсем различен е въпросът „защо се наблюдава кохезия” спрямо въпроса 
„защо телата гравитират”.

В търсенето на активния всемирен принцип Нютон първо тръгва от идеята 
за етера; впоследствие му хрумва, че принципът може би е самото ‘тяло на 

14	 Dobbs	1991,	24.
15	 „Hypoth.	 III.	 Corpus	 omne	 in	 alterius	 cujuscunque	 generis	 corpus	 transformari	 posse,	 &	 qualitatum	 gradus	
omnes	intermedios	successive	induere.”	–	Newton	1687,	402.
16	 Newton	1962,	341.	Става	дума	за	MS	Add	4005,	25-28;	30-37:	Conclusio	(съставен	1687;	издаден	за	първи	
път	в	Newton	1962)	–	това	са	два	варианта	на	непубликувано	заключение	към	първото	издание	на	Принципи.
17	 Newton	1713,	481;	Newton	1726,	526.
18	 Newton	1730,	360.
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светлината’19. Например: материята във всичките  форми (минерали, животни 
или растения) може да се озари и после да ферментира, т.е. самата активност 
в ‘тялото на светлината’ води до ферментация, което е в същността си ожи-
вяване20. След светлината обаче идва третият важен етап: осмислянето на 
‘електричеството’ като всеобхватен и присъщ деятел – затова и привидно из-
ненадващата поява на „електрическия и еластичен дух” при превода на Общата 
схолия, всъщност е закономерна. В края на живота си Нютон отново се връща 
към идеята за етера, но не този от Оптика-та. Всички тези преходи, които 
тук само нахвърлям, илюстрират една важна каузална липса. И тя трябва да 
ни е позната от друго място, защото същото отсъствие може да се открие в 
динамиката.

Нютоновата класическа механика се интересува от причините, тя е каузална 
наука – това твърдение е повтаряно многократно от Нютон в различни периоди, 
в различни текстове, по различен повод, именно защото каузалността му убягва. 
Естествено, търсенето на причините е аналитичната част, а изследването на 
новите явления от тези причини е синтетичната страна в познанието. Така 
аналитико-синтетичната механика се натъква на неразрешим проблем още в 
етапа, който се нарича ‘resolutio’:

III. Причината за гравитационните сили

След постъпателното движение през методологията на Нютон и търсенето в 
микросвета, ред е на Космоса и големите небесни тела. Това, което той разра-
ботва в Принципи, е силата; това, което разработва в Оптика, е светлината. 
Ако погледнем по този школски начин, то пред нас се изгражда съвсем различна 
картина от механицизма през ХVII век. Силите и светлината са основни понятия 
както в областта на теологията, която той изучава, така и от областта на 
алхимията, с която експериментира. Разбира се, това приближение е на грани-
цата на допустимото, но с него много ясно може да се илюстрира новият све-
тоглед на Нютон: сили и светлина.

Същинското скъсване с класическата механистична картезианска картина се 
случва някъде през 1684 година: става дума за „кризата с етера”21. Не обаче за 
неговото онтично отрицание, а за епистемологическата му роля; етерът (може 
и да) съществува, но не е причина за гравитацията и по този начин няма как да 
участва в нейното разбиране. Нютон установява експериментално, че неговите 
прогнози за движенията на планетите съвпадат с реалността – изненадващо и 
неприятно. Проблемът е, че в изчислението няма изобщо константа ‘етер’, т.е. 
ако тя бъде добавена, както изисква механистичната идеология, изчисленията 
биха станали моментално неточни. Ако има нещо, което изпълва безкрайните 

19	 Newton	1730,	349.
20	 	Ферментацията	е	стандартната	активна	сила	през	ХVІІ	век	на	микрониво:	тук	можем	да	включим	Рене	
Декарт	 с	 неговите	 физиологични	 изследвания,	 Томас	 Уилис	 (De Fermentatione	 във	 Diatribae duae medico-
philosophicae…,	1659),	Готфрид	Лайбниц	(Hypothesis physica nova,	1671),	Джон	Уебстър	(Metallographia,	1671)	и	
т.н.
21	 Dobbs	1991,	133-135.
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простори, то – тъй като е материя – ще оказва съпротива и ще забавя движе-
нието на планетите; в дългосрочен план отклоненията биха били значителни. 
За съжаление никакво забавяне не може да бъде открито и това установява 
най-голямата и натрапчива липса в класическата физика – липсващата причина 
за гравитацията.

От този момент нататък до края на живота си Нютон търси. Издирва това 
средство, чрез което се осъществява всемирното притегляне. Средството, 
както многократно се казва, ще е инструмент на Бог. Ако Той може да свърши 
нещо чрез някого другиго, то не би Го направил сам: тази максима принуждава 
Нютон да търси медия, среда, посредник, някакво ‘между’. И парадоксално в тър-
сенето на причините, той открива само структури или принципи. В това също 
има нещо поучително.

Много известен и често препечатван е един откъс от писмо до Ричард Бентли 
от 25 февруари 1693 година:

Немислимо е за неодушевената, груба материя (без посредничеството 
на нещо друго, което да не е материално) да действа и влияе върху друга 
материя без взаимен допир, както би трябвало, ако гравитацията в сми-
съла на Епикур  бъде същностно и вътрешно присъща. И това е причина-
та, поради която не бих желал да ми приписвате вродена гравитация. Че 
гравитацията трябва да бъде вродена, вътрешно присъща и същностна 
за материята (така че едно тяло във вакуум да може да действа от раз-
стояние върху друго, без посредничеството на каквото и да е, чрез и през 
което тяхното действие и сила биха могли да се пренесат от едното към 
другото) – това е за мен такъв абсурд, че съм убеден: нито един човек, 
който има достатъчна способност за мислене върху философски въпроси, 
не би изпаднал в него. Гравитацията трябва да бъде причинена от дея-
тел [agent], който действа непрестанно според определени закони, но дали 
този деятел ще е материален или нематериален, е въпрос, който аз съм 
оставил за преценката на моите читатели22.

Както ясно се разбира, Нютон отрича действието от разстояние, но това няма 
да го спаси от участта да бъде възприеман именно като негов поддръжник, тък-
мо защото посредник на привличането така и така не бива открит.

Ако се обърнем към друг ръкопис (Принципи на философията), съставен 10 години 
по-късно23, ще видим четири доста разнородни принципа на природната филосо-
фия: (1) Съществуването на Бог или на безкраен, вечен, всезнаещ и всемогъщ 
Дух; (2) Непроницаемост на материята спрямо друга материя; (3) Всички тела 
се стремят едно към друго, пропорционално на количеството материя и обра-
тно пропорционално на квадрата на разстоянието между тях; (4) Всички тела 

22	 Newton	2004,	102-103.
23	 MS	Add	3970.3,	479r-v:	Principles of Philosophy	(съставен	1703;	издаден	за	първи	път	в	McGuire	1970)	–	систе-
матизация	върху	основите	на	природната	философия,	която	е	била	предназначена	за	предговор	към	първото	
издание	на	Оптика (1704).
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се състоят от частици и множество пори.

Какво може да се извлече оттук във връзка с настоящата тема. Първо, съвсем 
ясно е заявено, че съществуването на Бог е част от принципите на природна-
та философия (всемирният геометър, който владее чрез реда, а не чрез хаоса). 
Освен това разнородността на принципите е видима чрез това как сме дости-
гнали до тях. Ако (1) е просто твърдение за съществуване вследствие на хармо-
ничността в устройството на природата, то (2) е качествена характеристика 
от ежедневно наблюдение [dayly experience], (3) е ясно квантифициран експери-
ментален закон, а (4) описва структурата на материята чрез логически допус-
кания. Каузалният анализ, който извършва Нютон в продължение на десетилетия, 
се оказва философски противоречив, тъй като той така и не получава знание за 
междинните причини и вместо това постановява принципи24. Систематичност-
та е огромна ценност, но Нютон не е удовлетворен от постигнатото и много 
от тези бележки така и не виждат бял свят. Единственото място, където при-
чина, структура, Бог и универсалност се срещат, се оказва пространството:

IV. Пространството като sensorium Dei

В един от най-забележителните Нютонови ръкописи – За тежестта25 – той опис-
ва пространството като нещо, което притежава следните характеристики: (А) 
има части (геометрични повърхнини, линии, точки); (Б) безкрайно протяжно във 
всички посоки; (В) частите му са неподвижни; (Г) то е проявление [affectio] на 
съществуващото като съществуващо; (Д) в него няма сили, които да въздейст-
ват на движенията (т.е. може да бъде абсолютна координатна система); (Е) то 
е непроменливо и вечно, защото е ефект [effectus emanativus] на Бог.

В това много важно изброяване ще се спра само на някои детайли – първо, 
пределно ясна отново е геометричната връзка, която ни отпраща към механис-
тичните основи за познаване на природата; второ, пространството е едновре-
менно affectio и effectus, т.е. то е и проявление, и ефект на Бога, както и affectio 
на всяко телесно; трето, Нютон е успял да открие и определи абсолютната 
‘картезианска’ координатна система, от която всъщност Декарт се отказва 
(заради отъждествяването на пространство и материя във физиката); чет-
върто, пространството е единственото съществуващо, което няма да бъде 
изследвано от динамиката, тъй като е лишено от сили. Т.е. за него няма нужда 
да се търси причинността, то самото е идеален пасивен посредник, за разлика 
от активното и неясно посредничество при силите.

…и не показват ли природните явления, че съществува едно нетелес-
но, живо, интелигентно, вездесъщо същество, което, в безкрайното прос-

24	 Нютон	често	обсъжда	принципите,	сякаш	говори	за	причини.	При	по-внимателен	прочит	се	вижда,	че	това	
е	само	на	думи:	гравитацията	е	обявена	за	принцип,	но	това	не	пречи	той	дълги	години	да	търси	нейната	при-
чина.
25	 MS	Add	4003:	De Gravitatione	(съставен	със	сигурност	преди	1685;	издаден	за	първи	път	в	Newton	1962,	
89-156)	–	много	важен	антикартезиански	ръкопис	върху	пространството,	движението,	материята	и	Бог.	Това	
вероятно	е	най-философският	текст	на	Нютон,	но	все	още	има	сериозни	разминавания	около	неговото	дати-
ране.
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транство, като че неговият сенсориум (или място на възприемане), вижда 
и различава самите неща по най-вътрешен и най-изчерпателен начин и ги 
схваща като изцяло и непосредствено присъстващи в него…26 (добавен 
курсив).

Този класически откъс, който продължава нишката от За тежестта, се намира 
в латинския превод на Оптика (1706), т.е. поне 20 години по-късно. Обаче при 
част от първите отпечатани екземпляри на това издание има съществена лип-
са – отсъства изразът tanquam (като че), който Кларк и Нютон са добавили, до-
като книгата се е печатала и подвързала. Това означава, че в хода на издаване-
то Нютон е опитал да смекчи отъждествяването на Бог и пространство, като 
го превърне в аналогия. Част от копията обаче излизат без тази метафизиче-
ска предпазливост и Лайбниц явно е разполагал с една от тези първоначално 
отпечатани книги, които не съдържат спешната поправка. В своята известна 
кореспонденция с Кларк той направо недоумява как може Бог да има нужда от 
средство, от посредник, при това този посредник да е пространството и то 
да бъде негово сетиво. И отговорите, и проблемите, които поставя дискусията 
Лайбниц–Кларк, показват две същностно различни метафизически разбирания за 
мястото на Бог и отношението му към света. Това – преведено на друг език – е 
всъщност отношението между едно и много, между силата и границата, това е 
проблем за устройството на природата като цяло:

Обобщение: устройството на природата

В своя План за основаване на Кралското дружество27 (малко преди да стане 
негов председател чак до края на живота си) Нютон представя цялото знание 
за природата в пет дяла, като преди това – за пореден път – описва какво е 
philosophia naturalis, отново чрез двустранен метод, но в четири различни стъп-
ки:

Природната философия се състои в откриването на устройството и дей-
ностите на природата; и свеждането им [reducing], доколкото е възможно, 
до общи правила и закони; а правилата се установяват чрез наблюдения и 
експерименти и оттук се извеждат [deducing] причините и резултатите 
на нещата…28

Петте дяла включват освен изследването на трите основни царства: 3. Жи-
вотни; 4. Растения; 5. Минерали, също така и по-основните: 1. Математически 
науки (аритметика, алгебра, геометрия и механика); и 2. Науките за средата 
(последователно: повърхността на Земята, атмосферата и небесата). Нито 
указанията, нито класификацията на науките са в разрез с традицията на Крал-

26	 Newton	1706,	315	(пр.	Огнян	Касабов).	Много	показателно	е	научното	разбиране	за	‘време’	през	целия	ХVІІ	
век:	то	обикновено	се	мисли	по	аналогия	с	понятието	‘пространство’	и	рядко	няма	самостоятелно	значение.
27	 MS	Add	4005.2,	1-8:	A Scheme for establishing the Royal Society	(съставен	1703;	издаден	частично	от	първия	
голям	биограф	на	Нютон	в	Brewster	1855,	102-104)	–	метанаучен,	институционален	документ	в	седем	вариан-
та,	който	разглежда	класификация	на	знанието,	отделните	предмети	на	изследване	и	техните	цели.
28	 Brewster	1855,	102.
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ското дружество, така че този документ трябва да се разглежда в институ-
ционален контекст, доколкото е и административен29. При всички положения оба-
че йерархизацията на науките повтаря математическата парадигма на самия 
Нютон – само така устройството на академията ще съвпада с устройството 
на природата.

Това, което Нютон открива в математиката, е хармония и елегантност. Пре-
разказвайки откъс от един теологически ръкопис30, можем да кажем, че за него 
Истината винаги ще бъде откривана в простотата, а не в множествеността 
или объркването на нещата и макар светът да е привидно разнообразен, негова-
та вътрешна структура, разбрана философски, е максимално изчистена.

И мога да кажа накратко, че природата е изключително проста и съгласу-
вана в себе си31.

Защото природата стои в изключително съгласие и последователност 
със самата себе си […] И тъй природата е изключително съгласувана със 
самата себе си и изключително проста…32

…Защото природата е проста и не се отдава на разточителството на 
прекомерните причини. […] тъй като природата е винаги проста и всякога 
съгласувана със себе си33.

Може и още, но толкова е достатъчно. През цялото време Нютон търси тази 
повторяемост и простота (за еталон можем например да вземем универсалната 
еднородност на пространството). Синтетичният геометричен метод гаранти-
ра, следвайки Евклид, че тази съгласуваност е не само ценна, но и реална – за 
разлика от безкрайно малките на Лайбниц, Нютон смята, че собствените му 
флуенти и флуксии съществуват и са действителна част от rerum natura. А най-
фундаменталната причината за съгласуваността, казва Нютон, е Бог. Тази иде-
ологическа научна рамка – за простотата и универсалността на законите – от 
този момент нататък става основният знаменател в знанието за природата; 
и до днес.

Опитът микро- и макросветът да бъде обяснен в една-единствена координатна 

29	 В	 своето	 изследване	на	историята	 на	Кралското	 дружество	Хънтър	 отбелязва,	 че	 досега	 ръкописът	 се	 е	
възприемал	аконтекстуално	и	не	е	забелязана	връзката	с	други	подобни	реформаторски	опити	през	ХVІІ	век,	
в	чиято	традиция	се	вписва	Нютон	–	Hunter	1986.
30	 Yahuda	MS	1.1a,	14r,	във	Manuel	1974,	120.	Точно	в	тази	част	ръкописът	е	без	задрасквания	и	корекции.
31	 „Dicam	tamen	breviter	quod	natura	valde	simplex	est	et	sibi	consoa.”	–	Newton	1962,	321.
32	 „For	Nature	is	very	consonant	and	conformable	to	her	self	[…]	And	thus	Nature	will	be	very	conformable	to	her	
self	and	very	simple…”	–	Newton	1717,	351,	372	(по	превода	на	Огнян	Касабов)	Идентични	са	твърденията	(и	
страниците)	в	последното,	четвърто	издание	–	Newton	1730.
33	 Първото	цитирано	изречение	 се	 появява	във	всички	издания	на	Принципи:	 „Natura	 enim	 simplex	 est	&	
rerum	causis	superfluis	non	luxuriat.”	–	Newton	1687,	402;	Newton	1713,	357;	Newton	1726,	387.	Следващото	е	
вследствие	на	разширените	обяснения	и	поправки	във	второто	издание:	„[…]	cum	ea	simplex	esse	soleat	&	sibi	
semper	consona.”	–	Newton	1713,	357-358;	Newton	1726,	388.	За	връзка	между	т.нар.	„бръснач	на	Окам”	[entia	
non	sunt	multiplicanda	praeter	necessitatem]	и	това първо правило за изследване на природната философия,	вж.	
Thorburn	1918,	349-350.
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рамка е най-упоритият и продължителен експеримент на Нютон. Това, което 
остава обаче, са две различни книги – Принципи (на големите тела) и Оптика 
(на малките частици). Не казвам, че Нютон не е бил достатъчно синтетичен 
в своя подход, по-скоро илюстрирам едно странно разминаване между идеите и 
понятията, с което започнах в самото начало. 

Свързване, разминаване и заключение

Какво може да се каже след тези четири схематизации, които се пресичат и 
следват. Първо, те описват четири различни системи – (I) методологическа, 
(II) система на микро- и (III) макроструктурата и (IV) система на абсолютната 
метрична структура. Това, което свързва геометрията (синтетичния метод на 
древните), алхимията, динамиката и метричното пространство, е простота-
та на пораждането: чрез построение, чрез живителен принцип, чрез сила, чрез 
effectus emanativus. Всичко това – обобщено и приближено – се свежда до твор-
ческата деятелност на Бог. Именно затова Той е геометър, а не аритметик; 
неговото дело е същностно синтетично в разбиранията на Нютон.

Всяка една от тези четири идеи обаче не успява да издържи на понятизирането 
 постфактум. Геометрията още през ХVIII век бива заменена от математичес-
кия анализ в тълкуването и разбирането на Принципи; живителното начало се 
изпарява с институционализирането на химията и нейното научно и квантифи-
цирано разбиране за качество; причините за гравитацията престават да бъдат 
проблем именно при препонятизирането на целите в науката; а Бог просто 
бива оставен извън научните скоби. Изобщо не е случайно това, че неонюто-
нианството е много по-мощно от Нютоновата философия на природата. Чрез 
поетапното и неумолимо понятизиране повечето съдбоносни теми за Нютон се 
превръщат в проблем от историята на философията и науката, а не в проблем 
за нейното бъдеще, както се е надявал той. Още по-важно е, че понятизирането 
на тези идеи е дело и на самия Нютон.

Нека завърша с едно клише: историята не е само това, което сме наследили 
и усвоили, но и това, което сме забравили. Ако обаче се запитаме – как това, 
което сме забравили или изключили, участва в самата история, то тогава сти-
гаме до познатите обяснения за несъзнаваното или постмодерните изследвания 
на маргиналиите; в тях има много евристика, но няма достатъчно изследване 
на историческото време в науката. Това, което ми се струва допълнително, но 
съществено, е току-що споменатото: в историята на знанието има постоянно 
разминаване между идеите и понятията. Разминаването може да обясни как 
забравеното продължава да влияе, как институционализирането всъщност из-
кривява контекста, как историята има дълбоки вътрешни напрежения. От друга 
страна, разминаването между идеите и понятията не само може да обяснява, но 
от своя страна то поражда определени явления: мрежови и непостоянни отноше-
ния между учените; йерархизация при областите на изследване и футуристични 
институционални научни планове за развитие на знанието; столетни тради-
ции, които се движат в една и съща посока на все по-детайлно понятизиране 
в рамките на една и съща идея; изненадващи неразбирателства при научните 
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спорове и често срещано ‘невнимателно четене’; научни открития и идеи, които 
обаче остават без никакви видими исторически последици, докато някой друг, 
по-късно, уж повтаряйки същото твърдение, някак „внезапно” променя понятий-
ността чрез експерименти… Ето това е и причината Принципи да не се чете: 
не идеите, а понятизирането им е по-съществено за учените, т.е. не Нютон, а 
например неонютонианството на Леонард Ойлер.

Ако се запитаме обаче: как изобщо се появява и ражда една нова идея или едно 
ново понятие, то отговорът е винаги конкретен и контекстуален и тук не би 
трябвало да има исторически принцип. Единственото, което се запазва посто-
янно, е разместването, което ние наричаме история. И е важно, че това не са 
факти: нито идеите, нито понятията са факти, т.е. неща, върху които може да 
има незабавно, единодушно съгласие. Именно защото не става дума само за фа-
кти, затова и научната промяна е бавна34. В този смисъл може да се продължава 
да се говори за революция – това е постоянното връщане назад и едновременно 
с това (което е същото) налична непрекъсната промяна. Каквото всъщност 
значи revolvere35: разминаването между идеите и понятията.
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Ружа Смилова

оБещанията на атеиста

Не трябва да се проявява никаква толерантност към онези,  
които отричат съществуването на Бога. 

Обещанията, договорите и клетвите, които са спойката 
на човешкото общество, нямат стойност за един атеист. 
Отказът от Бога, дори само в мислите, разрушава всичко. 

   Джон Лок, Писмо за толерантността

Началната точка на анализа в този текст е защитата на религиозната толе-
рантност, предложена от Джон Лок в Писмо за толерантността (1689 г.). От 
обсега на тази толерантност бащата на либерализма изключва атеистите, 
защото те според него заплашват с възгледите си обществото. Основният 
теоретичен проблем, който дискутирам в този текст, е дали тезата на Лок, че 
атеистите са обществена заплаха, защото за тях обещанията и договорите 
нямат стойност, е валидна. Анализирайки аргументите в Левиатан (1651г.), 
които Томас Хобс отправя срещу Безумеца-атеист, заявил, че не е противно на 
здравия разум да не спазва договорите (когато от това може да извлече полза), 
показвам, че и за атеиста спазването на договорите може да има стойност. С 
това тезата на Лок, че възгледите на атеистите не бива да бъдат толерирани, 
губи основния си аргумент: доколкото договорите могат да имат стойност и 
за атеистите, те не са непременно заплаха за обществото. Така те може би 
трябва да бъдат толерирани от гражданските управници, чиято грижа е един-
ствено защитата на гражданските интереси на хората. 

Накрая на текста показвам и вътрешните ограничения пред подобна хобсианска 
защита на задължителността на нормите и за атеистите. Доколкото тя изця-
ло разчита на калкулация на ползите, генерираните по този начин морални и по-
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тя е завършила и философия в Софийския университет. Специализирала е поли-
тическа философия в Оксфорд. Дисертацията  върху авторитета на демокра-
цията получава през 2006 г. втора награда за най-добра докторска дисертация 
на Централноевропейския университет. 
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литически задължения имат условен, а не категоричен характер. Това е сериозен 
недостатък, доколкото нормативната вселена – „морално задължителното” – не 
може да се сведе до носещото максимална полза в дългосрочна перспектива. 
Тя включва права и морални задължения с категорична нормативна сила, поне 
отчасти независима от „разумната” калкулация на очакваната полза от тях. 

Джон Лок за религиозната толерантност

В Писмо за толерантността Джон Лок издига и защитава тезата за религиозна 
толерантност към друговерците и инакомислещите. За да обоснове подобна то-
лерантност, Лок настоява да се „разграничат точно задачите на гражданското 
управление от тези на религията и да се установят справедливите граници 
между тях”1. Без подобно стриктно отграничаване унищожителните спорове 
между претендиращите да се грижат за душите на гражданите и занимава-
щите се с гражданските дела не биха стихвали. Задачите на гражданското 
управление и на църквата според Лок са не просто различни и стриктно разгра-
ничими – те са несъвместими. Първото има за цел да „осъществява, съхранява 
и развива гражданските интереси”2, докато задачата на религията и Църквата 
е доброволното организиране от страна на гражданите на „публично богослу-
жение по начин, смятан от тях за угоден на Бога и спомагащ за спасението на 
душите им”3. Спасението на душите не е сред гражданските интереси, които 
за Лок се ограничават до „живота, свободата, здравето и отсъствието на те-
лесни страдания, както и притежаването на такива външни блага като пари, 
земя, къщи, мебелировка и т.н.”. Задълженията на гражданския управник са „чрез 
безпристрастното прилагане на еднакви закони да осигури на всички като цяло 
и всеки поотделно справедливото притежаване на нещата, свързани със земния 
живот”4. За да изпълнява тези си задължения, „гражданският управник е въоръ-
жен със силата и мощта на всички свои поданици, за да наказва онези, които 
нарушават правата на другите”5. Оттук Лок заключава, че „цялата юрисдикция 
на гражданския управник засяга само тези граждански дела... и не може и не бива 
да се разпростира върху спасението на душите”6.

Аргументите в подкрепа на тезата за подобна ограничена юрисдикция на граж-
данското управление са основно три.

Първо, Бог не е поверил на управника грижата за душите в по-голяма степен, 
отколкото на всички останали. В подкрепа на тази своя теза Лок привежда ре-
дица доводи. (1) Бог не би дал толкова голям авторитет на един над други, че 
първият да може да ги принуди да приемат религията му, (2) даването на съгла-
сие също не е основание за авторитет по отношение спасението на душите, 
доколкото спасението е лична отговорност, която не може да бъде поверена 

1	 Джон	Лок,	Писмо за толерантността,	превод	Св.	Малинов,	„Сиела”,	2008,	стр.	33.
2	 Ibid.
3	 Ibid.,	стр.	37.
4	 Ibid.,	стр.	34.
5	 Ibid.
6	 Ibid.
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на избора на друг. Нещо повече, според Лок (3) никой не може, дори и да желае, 
да подчини вярата си на заповедите на друг, доколкото силата на истинската 
религия се състои във вътрешната и пълна убеденост на душата, а вяра без 
убеденост не е вяра.   

Второ, гражданският управник не може да се грижи за душите, защото властта 
му е единствено външна сила. За спасението е необходима вътрешна убеденост 
на ума, а външната сила – заповеди, подкрепени със (заплахи за) употреба на 
принуда, които са единственият специфичен инструмент на управника, не могат 
да я осигурят. 

И трето, дори и принудата да можеше да гарантира вътрешна убеденост на 
ума, това съвсем не би гарантирало спасението на душите. Причината за това 
е, че според Лок „има само една истина и само един път към Небето”7, която 
няма как да бъде открита от хората, ако те сляпо се подчиняват и вярват в 
религиозните доктрини, налагани им от техните управници. Това е така, разби-
ра се, защото гражданските управници, както и всички останали хора, спокойно 
могат и да грешат в избора си на религиозна доктрина. Доколкото в света 
има множество противоречиви, несъвместими религиозни доктрини, а религи-
озната истина е само една, това би обрекло всички освен гражданите на една 
страна, имала късмета да им наложи правилната религиозна доктрина, на вечна 
смърт. Според Лок именно тук е абсурдът – вечното щастие или страдание на 
определен човек „да зависи само от мястото, където той е роден”8. Доколкото 
спасението е лична отговорност, то не може и не бива да зависи от подобни 
случайности – да е въпрос на чист късмет. Нещо повече, докато гражданският 
управник би могъл да компенсира гражданите в случай на допуснати от него 
грешки в управлението, нанесли вреди на техните граждански интереси, то по 
отношение на духовните им интереси подобна компенсация е немислима. Така 
вяра по заповед на управляващия (когато налаганата от него религиозна док-
трина се окаже погрешна) може да доведе до вечна гибел – за която не може да 
има нито компенсация, нито право на втори опит. 

Присъединяването към църква и изповядването на религия следователно трябва 
да бъде въпрос изцяло на доброволен и свободен избор. И макар делата в църкви-
те – тези доброволни общества за публични богослужения, целящи спасението 
на душите – да трябва да бъдат регулирани от правила и вътрешни закони,  на-
лагащи определени задължения на техните членове, оръжията за налагането на 
тези правила не могат да бъдат външна сила и принуда, а единствено „увещания, 
предупреждения и съвети”, и само в краен случай – отлъчване. Църквата не може 
да си служи с принуда, да налага наказания с външна сила, нито да засяга граж-
данските интереси на своите членове. Всички тези средства и прерогативи са 
в арсенала на гражданския управник и както отбелязахме, нямат отношение към 
въпросите на вътрешната убеденост, вярата и спасението на душите. 

За Лок разделението на Църквата и държавата е напълно симетрично: както 

7	 Ibid.,	стр.	36.
8	 Ibid.,	стр.	37.
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държавата не бива да се меси в религиозните дела, така и Църквата не бива да 
си присвоява светски задачи, „тъй като самата Църква е нещо абсолютно отде-
лено и съвсем различно от държавата. Границите и от двете страни са строго 
определени и ненарушими. Този, който смесва двете общества, които по своя 
произход, цел, задачи, както и във всичко останало са съвършено ясно разделени 
и са безкрайно различни едно от друго, всъщност се опитва да сбере в едно 
Небето и земята – тези най-разделени и противостоящи си неща”9.

Решаващият довод на Лок за религиозната толерантност е, че по отношение 
възможностите за познание на истинската религия и на верния път за спасение 
хората по природа са равни – и съответно никой – нито граждански управник, 
нито Църква, няма правото да принуждава другиго да следва религиозната док-
трина, която те смятат за правилна. „Хората не могат да бъдат принудени 
да бъдат спасени, независимо дали желаят това или не; и следователно когато 
всичко е опитано, те трябва да бъдат оставени на собствената си съвест”10. 
Толерантността изисква също така инакомислието да не бъде използвано и 
като претекст за потъпкване на граждански права и интереси на отделните 
граждани.

Изключенията и специалният случай на атеиста

Според английския философ обаче задължението за толерантност има ограни-
чен обсег. Управниците не са длъжни да толерират (1) мнения, противни на 
човешкото общество или на моралните правила, необходими за съхранението на 
гражданското общество, както и (2) такива, които си присвояват прерогативи 
и претендират да имат власт над другите смъртни в гражданските дела и по 
религиозни въпроси и оспорват всяка власт, упражнявана от непринадлежащ към 
тях управник. Не се дължи толерантност и на (3) църква, която изисква от чле-
новете си с встъпването си да служат на друг владетел, както и (4) към онези, 
които отричат съществуването на Бога. 

Изключването на тези четири групи от обсега на религиозната толерант-
ност – и особено на католиците и атеистите, често е разглеждано от комен-
таторите на Лок като най-голямата непоследователност в защитата му на 
религиозната толерантност. Както католицизмът, така и атеизмът са форми 
на вяра и убеждения и като такива не би трябвало да подлежат на санкции от 
страна на гражданския управник, доколкото инструментите му – принуда чрез 
външна сила – са неподходящи за постигане на промяна в убежденията и вярата. 

Справедливостта изисква да отбележим обаче, че тази непоследователност е 
само привидна. Аргументите на Лок за толериране на инакомислещите, разгле-
дани накратко по-горе (които целят гарантиране на максимална възможност 
всеки сам да търси спасение на душата си и сам да носи отговорност за това), 
са от религиозен характер и по никакъв начин не изключват възможността за 
нетолерантност към групи, както религиозни, така и други, които представля-

9	 Ibid.,	стр.	46.	
10	 Ibid.,	стр.	55.
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ват заплаха за гражданските интереси на останалите граждани. Напротив, 
толерантност към религиозните групи според Лок е дължима само при условие 
че те уважават гражданските интереси на своите членове и на всички оста-
нали. Толерантността касае само избора на път за спасение на душите – в 
този избор всекиму трябва да бъде гарантирана пълна свобода и доброволност. 
Гражданските интереси, както посочих по-горе, нямат нищо общо за Лок с рели-
гиозния избор на подобен път – и затова по отношение на тях могат да важат 
съвсем различни принципи. Нетърпимост и преследване е правилният отговор 
към заплашващите гражданските интереси на останалите – независимо от 
това дали мотивите за тази заплаха са религиозни, егоистични или някакъв друг 
вид. И четирите групи изключени възгледи в една или друга степен представля-
ват подобна заплаха за гражданския ред, гарант за спазване на гражданските 
интереси на всички. Накратко, аргументите за такова изключване са изцяло 
политически или прагматични и съответно не внасят непоследователност в 
концепцията на Лок.

По същество първата и четвъртата група изключения са съвсем сходни – не 
могат да се толерират опасни за обществото морални възгледи. Атеизмът 
според Лок е опасен за обществото, доколкото за атеиста обещанията, дого-
ворите и клетвите, т.е. „спойката на човешкото общество”, нямат стойност. 
Интересно е, че бащата на либерализма подкрепя преследването не само на 
проповядвания публично атеизъм, но и на „частния” атеизъм – доколкото според 
него „отказът от Бога, дори само в мислите, разрушава всичко”11. Свободата 
на съвестта, основен либерален принцип, последователно защитаван от Лок по 
отношение на други морални и религиозни възгледи, тук очевидно е компроме-
тирана.

И все пак случаят на атеистите е специален и заслужава отделно внимание – 
най-малкото защото нищо в съдържанието на проповядваните от тях възгледи 
за несъществуването на Бог, за лъжовност на Библията, за неавтентичност 
на чудесата и Откровенията и т.н. не поддържа пряко и експлицитно неспазва-
нето на задълженията да се изпълняват договорите и да се държи на думата и 
клетвите, за което са обвинявани. Извеждането на аксиологични следствия от 
космологичните и други неморални по характера си тези на атеиста се нуждае 
от допълнителни аргументи.  

Лок обаче в Писмо за толерантността не привежда аргументи в подкрепа на 
тезата си, че за атеиста обещанията нямат стойност (и затова той пред-
ставлява заплаха за обществото и не бива да бъде толериран). Тези положения 
са взети от него за самоочевидни истини, широко споделяни от съвременниците 
му.

И все пак какви са аргументите в подкрепа на тезата, че за атеиста обеща-
нията и договорите нямат стойност? 

11	 Ibid.,	стр.	75.	
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Обещанията на атеиста

В Опит върху човешкия разум (1690 г.) Джон Лок заявява: „Това, че хората тряб-
ва да спазват своите договори, е без съмнение голямо и безспорно правило на 
нравствеността”12. За Лок (както според него и за всеки християнин, който 
очаква щастие или нещастие в друг живот) обаче основанието за удържане на 
думата тук е заявено категорично, ясно е и е само едно: „Защото Бог, който 
има власт над вечния живот и смъртта, иска това от нас”13. Оттук директно 
следва, че след като единственото основание да се спазват обещанията е Бо-
жията воля, а атеистите отричат съществуването Му, то те нямат основание 
да ги спазват и следователно за тях те не са задължителни. Това очевидно ги 
прави обществено опасни. Трябва специално да се отбележи, че те са особено 
опасни в рамките на политическа концепция като тази на Джон Лок, която от-
дава на договорите между гражданите основополагащо за политическия ред и 
неговата легитимност значение.  

За знаменития му по-възрастен сънародник Томас Хобс също така е вярно, че 
спазването на договорите е „безспорно правило на нравствеността”. Нещо по-
вече, защитникът на абсолютната монархия приписва в Левиатан (1651 г.) на 
това правило статут на естествен закон: „третият естествен закон е, че 
хората трябва да изпълняват спогодбите, които са сключили”14.  

Въпреки това първоначално съгласие между Хобс и Лок (доколкото и двамата 
знаменити британци защитават договорни теории за легитимността на управ-
лението и съответно и за двамата задължението за спазване на договорите е 
жизненоважно за успеха на теориите им) и тук бащата на либерализма влиза в 
директен спор със защитника на абсолютната монархия. Така въпреки високия 
статут, който Хобс дава на задължението за спазване на договорите, за Лок 
позицията на Хобс остава неприемлива, доколкото изключва каквото и да е позо-
ваване на Бог в обосноваването на задължението за спазване на договорите. В 
същия параграф от Опитите Лок противопоставя своята (и на всички вярващи в 
спасението християни) на позицията на Хобс, според който спазването на дого-
ворите е задължително само „защото общественото мнение иска това и Леви-
атан ще те накаже, ако не постъпваш така”15, а не защото Бог иска това. Т.е. 
за Хобс и неговите последователи вярата в съществуването на Бога няма пряко 
отношение към задължението за спазване на договорите. Следователно според 
такава позиция за атеистите също може да е вярно, че вярват в задължението 
да спазват обещанията и договорите и затова не представляват непременно 
заплаха за обществения ред. Съвременниците на Хобс очевидно са привиждали в 
аргумента му за задължението за спазване на договорите намерение да подкре-
пи подобен извод и съвсем закономерно са го подозирали в атеизъм. 

Необходимо в тази връзка е да разгледаме позицията на Томас Хобс малко по-

12	 Джон	Лок,	Опит върху човешкия разум,	превод	Руси	Русев,	София	1972г.	,	стр.	65.	
13	 Ibid.
14	 Томас	Хобс,	Левиатан,	София,	1970	г.,	с.	154.
15	 Лок,	Опит,	с.	65.	
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детайлно. Споменахме, че той е бил обвиняван от съвременниците си в атеизъм, 
като редица негови текстове подлежат най-малкото на двойствено тълкуване16 
въпреки експлицитните му опити да се дистанцира от тази непопулярна (а и 
опасна по това време)17 позиция. 

В Левиатан той предлага редица аргументи, с които цели да покаже, че дори и 
за атеиста спазването на обещания може да е задължително, и следователно 
той не представлява непременно заплаха за обществото и гражданските инте-
реси на останалите. Имам пред вид известните аргументи на Хобс срещу Безу-
меца (The Foole)18 от глава 15 на Левиатан. Въпреки успеха на тези аргументи, 
както ще покажа по-долу, те и до днес озадачават и тревожат анализаторите 
на Хобс.  

След представянето на третия естествен закон, „хората трябва да спазват 
спогодбите, които са сключили”, който е „първоизточникът и началото на спра-
ведливостта, защото там, дето не е била сключена предварително никаква 
спогодба... всеки има право върху всичко, никакво действие не може да бъде 
несправедливо... и самата дефиниция на несправедливост е: неизпълнение на 
спогодба”19. Хобс разглежда възражението на Безумния, който е „казвал на себе 
си, че на тоя свят няма справедливост”20. Безумният атеист („защото същият 
безумец е казал на себе си, че няма Бог”21) твърди, че както изпълнението, така 
и неизпълнението на спогодбите не противоречи на здравия разум , когато то е 
в интереса на някого. Също и че несправедливостта (т.е неспазването на спо-
годбите) е в съгласие с разума, който диктува на всекиго да върши това, което 
е добро за него, дори и с цената на насилие, ако той няма да пострада от това. 
Изводът на Безумния оттук е, че след като такова поведение не противоречи 
на здравия разум, то не може да противоречи и на справедливостта, защото в 

16	 Почти	половината	от	Левиатан	е	посветена	на	отношението	религия	–	държава.	Но	анализът	на	Хобс	на	тази	
тема	съвсем	не	е	еднозначен.	Най-често	привеждана	в	тази	връзка	е	3-та	част	на	Левиатан	–	„За	християнска-
та	държава”,	посветена	на	темата	за	съвместимостта	на	подчинението	на	гражданските	закони	(заповедите	
на	смъртния	бог	Левиатан)	с	това	на	Божествените	закони.	Хобс	цели	да	покаже,	че	не	само	няма	напрежение	
между	двата	вида	закони,	но	и	подчинението	на	Левиатан	е	необходима	част	от	подчинението	на	Бог.	Дори	и	
тази	теза	е	най-малкото	неортодоскална.	Но	по-непосредствената	причина	за	подозренията	в	атеизъм	е	прос-
транната	критика	на	дълбоко	погрешните	според	Хобс	съвременни	му	представи	за	рая	и	ада.	Според	него	по-
нятията	за	вечно	проклятие	и	рай	са	метафорично	използвани	в	Библията	и	не	бива	да	им	бъдат	приписвани,	
както	често	се	прави,	натуралистични	характеристики	като	телесни	страдания	и	удоволствия.	Ясно	засвидетел-
стван	там	е	и	скептицизмът	му	относно	употребата	на	чудеса	и	откровения	за	поддържане	на	вярата	в	Бога.			
17	 В	периода	1666–1670	г.	Британският	парламент	обсъжда	два	законопроекта	срещу	атеизма	и	светотат-
ството,	които	предвиждат	затвор	за	подобни	възгледи.	В	обсъжданията	на	комисията	по	законопроектите	екс-
плицитно	се	споменават	редица	позиции	(като	съмнение	във	вечните	мъчения	на	грешниците	в	ада,	безсмър-
тието	на	душите),	много	от	които	Хобс	вече	открито	е	защитавал	в	Левиатан	(1651	г.).	Във	връзка	с	това	през	
1668	г.	е	създадена	и	специална	комисия,	разглеждаща	въпроса	дали	Левиатан	не	трябва	да	се	изгори,	както	
и	дали	и	авторът	му	не	бива	да	бъде	осъден	за	еретизъм.	Законопроектите	в	края	на	краищата	не	са	приети,	
но	за	мнозина	анализатори	тези	събития	най-вероятно	са	променили	възгледите	на	самия	Хобс	по	посока	на	
по-категорична	подкрепа	на	религиозната	толерантност.	За	повече	детайли	около	дебатите	за	религиозната	
толерантност	през	втората	половина	на	ХVІІ	в.	и	за	позицията	на	Хобс	по	тях,	виж	Curley,	“Hobbes	and	the	Cause	
of	Religious	Toleration”.
18	 Препратката	тук	е	към	Псалм	13:1	„The	Fool	has	said	in	his	heart	‘There	is	no	God’”	(„Рече	безумец	в	сърцето	
си:	„Няма	Бог’”).
19	 Томас	Хобс,	Левиатан,	с.	154.	
20	 Ibid.,	стр.	155.
21	 Ibid.,	стр.	156.
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противен случай справедливостта не би била нещо добро. Хобс отбелязва, че 
поради подобни привидно верни и благовидни разсъждения безчестието, когато 
е успешно, е представяно за добродетел, а неморални и несправедливи действия 
биват оправдавани като най-разумни, когато допринасят най-много за извлича-
нето на някаква полза за извършителите им.  

Хобс издига няколко аргумента срещу тезата на Безумния. Но преди това той 
прави важната уговорка, че задължението за спазване на спогодбите не касае 
случаите, когато имаме „взаимни обещания, за които не е сигурно, че ще бъдат 
изпълнени от едната или другата страна, когато няма учредена гражданска 
власт, на която да се подчиняват и двете страни, защото такива обещания не 
са никакви спогодби”. Т.е. според Хобс в тeзи случаи на неучредена гражданска 
власт спазването на обещанията може да е противно на здравия разум и съот-
ветно – не може да бъде задължително. Основанията за тази позиция на Хобс 
са изложени пространно в предходните глави 13 и 14 на Левиатан. Там прежи-
велият ужасите на гражданските войни британски философ описва рисковете 
на естественото състояние на човека, в което отсъстват политическа власт 
и ред. При такива условия едностранното спазване на естествените закони 
и на обещанията е противно на здравия разум – защото то поставя хората в 
уязвима спрямо останалите позиция22, заплашва живота им и следователно не 
може да бъде задължително (доколкото е в разрез с основния естествен закон, 
изискващ грижа за собствения живот). 

Релевантните за аргумента на Хобс срещу безумеца случаи са (1) когато една-
та страна вече е изпълнила задълженията си или (2) когато има сила, която 
може да я принуди да ги изпълни. В тези случаи Хобс смята, че неспазването на 
спогодбите противоречи на здравия разум. Основанията му за твърдението, че 
е против здравия разум да не се спазват договорите, са, че:  

Предприемането на действия, за които действащият разумно може да очаква да 
причинят гибелта му, не може да е разумно, дори и когато поради непредвидим 
късмет се окаже, че те са му донесли вместо гибел полза.

В състояние на война, когато имаш нужда от съюзници за оцеляването си, е не-
разумно да им заявиш, че смяташ за напълно разумно да ги мамиш. Именно това 
е, което Безумецът заявява, твърдейки, че спазването на договорите не винаги 
е задължително. И ако такъв човек бъде приет в една общност, целяща взаимна 
защита на членовете си, то това би станало само поради неразумна грешка на 
останалите, които така доброволно биха се оставили да бъдат експлоатирани 
от безумеца. Доколкото би било неразумно от страна на безумеца да очаква 
останалите винаги (дори след като добре са го опознали и са изпитали на гърба 
си неговата неблагонадеждност) да правят подобни грешки и да го приемат за 

22	 Редица	съвременни	интерпретатори	на	Хобс	описват	естественото	състояние	на	човека	–	„войната	на	все-
ки	 срещу	 всеки”,	 със	 средствата	 на	 съвременната	 теория	 на	 игрите	 като	 една	 „Дилема	на	 затворниците”,	
където	доминантната	стратегия	на	всички	е	да	не	спазват	обещанията	си	(защото	има	риск,	ако	ги	спазват,	
да	бъдат	експлоатирани	от	другите).	Това	води	до	по-лош	за	всички	–	както	колективно,	така	и	индивидуално	
погледнато	–	резултат.	Най-значимите	подобни	концептуализации	на	Хобсовото	естествено	състояние	дължим	
на	Дейвид	Готие	(Gauthier,	1969),	Джийн	Хемптън	(Hampton,	1986)	и	Грегъри	Кавка	(Kavka,	1986).	
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член на своята общност въпреки неговите измами, той би трябвало да заключи, 

че е против здравия разум да не спазва спогодбите. 

С последното заключение Хобс успешно е показал, че безумецът наистина би 

бил глупак да смята, че е в съгласие със здравия разум да не спазва спогодбите: 

това може да му донесе гибел, а при тази най-тежка перспектива поемането 

на рискове (които така или иначе носят по-малка в сравнение с възможната 

безкрайна загуба ползи) е неоправдано. 

Съвременната теория на игрите добре обяснява механизма, по който възниква-

нето и стабилизирането на сътрудничество в групи (или изграждане на общ-

ност с цел защита от враговете, ако използваме примера на Хобс) е възможно. 

Това е така, когато има перспектива за по-дългосрочен живот на групата, с 

възможност за многократни (и неограничени или поне неизвестни на брой) пов-

торения на поемането и изпълнението на взаимни задължения от членовете . 

Приемането в нея става с даването на съвсем ограничен кредит на доверие, 

който се изчерпва в мига, в който съответният член не изпълни своята част 

от споразумението. Това е известната и добре изследвана експериментално 

стратегия „Tit-for tat” („каквото повикало – такова се обадило”), последовател-

ното прилагане на която прави възможно за групите да започнат и поддържат 

изгодни схеми на сътрудничество. Тя изисква сътрудничеството с отказалия да 

изпълни своята част от задълженията да спира моментално и той да бъде на-

казван с изхвърляне от групата. Доколкото този ход – изхвърляне от групата – е 

предвидим от всеки неин член, той служи като достатъчен негативен стимул 

за спазване на спогодбите от всички разумни членове на общността. Когато 

отбележим, че в състояние на война цената на изключването от защитната 

общност е сигурна смърт, става очевидна и неразумността на Безумеца. 

Някои от анализаторите на Хобс намират проблем именно с частта от аргу-

мента, която предполага мигновено и надеждно откриване на простъпката и 

наказването  с изключване и последваща сигурна гибел. Доколкото според тях 

безумецът би поел риска да не изпълни задължението си само когато може със 

сигурност да предвиди, че това ще остане незабелязано и ненаказано и така 

ще му донесе по-големи ползи от изпълнението му, тази възможност прави не-

валиден отговора на Хобс „от здрав разум” срещу Безумеца. Здравият разум 

в подобни ситуации според тях не просто допуска, а изисква неспазването на 

спогодбата: това просто носи по-голяма полза.

Смятам, че грешката в това възражение трябва да е очевидна от предходното 

изложение на Хобсовия аргумент. Хобс специално подчертава, че изборът – жи-

вот със спазване на задълженията или смърт – е толкова значим, че на негов 

фон поемането на рискове не може да бъде оправдано. При подобни радикални 

избори с толкова голям залог единствено разумната стратегия е играта на 
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сигурно. А играта на сигурно изисква спазването на задълженията23. 

Този аргумент на Хобс озадачава редица изследователи на политическата и 
моралната му философия, доколкото изглежда влиза в противоречие с основни 
негови тези и специфично хобсиански нагласи. Така например, ако беше вярно, 
че е неразумно за хората да не спазват договорите, след като веднъж са се 
възползвали от спазването им от страна на изпълнилите вече задълженията си 
преди тях, то логиката на аргумента по-горе би могла да покаже, че и за обмис-
лящите дали да спазят първи задълженията си би било неразумно да откажат 
да го направят. Това, както отбелязах по-горе, е експлицитно отречено от Хобс, 
който заявява, че спазването на договорите е задължително само след като 
веднъж другата страна е изпълнила своята част. Но аргументът на Хобс срещу 
Безумеца, който представих по-горе, изглежда толкова силен, че оправдава за-
дължението за спазване на договорите дори и от първата страна. 

Нека видим как става това. Използвайки метода на „индукцията отзад напред” 
(разсъждавайки от гледна точка на времево следващите ги, преценявайки как 
те биха действали, ако са разумни, и на тази база изчислявайки кой е най-разум-
ният за нея самата ход), първата партия в договора би могла да предвиди, че 
със своите едностранни и първоначални действия по изпълнение на спогодбата 
тя може да „принуди” и последващите я да направят същото, ако не искат да се 
окажат в позицията на безумеца. Това прави разумно оправдано спазването на 
договорите дори и от първата партия, стартираща схемата на взаимноизгодно 
сътрудничество (група за взаимна защита в термините на Хобс).

Ако това разсъждение е наистина правилно, то изглежда Хобс сам опровергава 
една от основните си политико-философски тези, а именно че без сключването 
на обществен договор, без отказ на хората от правата им в естественото 
състояние и натоварване на „смъртния бог” Левиатан с огромни прерогативи, 
за да може да гарантира спазването на този договор и да предотврати връща-
нето на всички в ужасното естествено състояние на война на всички срещу 
всички, хората не биха могли изобщо да го напуснат. Тук, напротив, се оказва, 
че хората сами могат да се измъкнат от него, като последователно прилагат 
една относително елементарна стратегия на поведение – „спазвай правилата 
на групата и наказвай с изключване от нея всички, които не ги спазват”. 

Тук Хобс като че е поставен пред труден избор: успехът срещу Безумеца – ате-
ист (аргументът, демонстриращ разумността на спазването на спогодбите), 
е купен на прекалено висока цена – аргумент, който, за да е достатъчно силен 
срещу атеиста, се оказва съкрушителен и за цялата Хобсова теоретична кон-
струкция. Хобсовият аргумент срещу атеиста, от който зависи успеха и на 
цялата му концепция, изглежда саморазрушителен (self-defeating). Използването 
на подобни саморазрушителни аргументи в подкрепа на дадена позиция е ясен 

23	 В	този	момент	от	аргумента	срещу	Безумеца	на	Хобс	не	може	да	не	бъде	забелязана	близката	прилика	
с	„облога	на	Паскал”.	Въпреки	очевидните	разлики	в	съдържанието	на	залога	–	земна	смърт	(Хобс)	и	вечен	
живот	(Паскал),	логиката	на	разсъждения	до	предпочитания	и	от	двамата	избор	изглежда	аналогична.	Това	на-
блюдение	изисква	по-детайлен	анализ	(отколкото	е	възможен	тук),	доколкото	проектите	на	двамата	философи	
са	в	други	отношения	радикално	различни.	
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индикатор за нейната некохерентност. В съдържателен план тази некохерент-
ност звучи така: спазването на договорите трябва да е задължително за всички 
(дори и за атеиста, когото Левиатан случайно може и да пропусне да накаже за 
неподчинение, но съгражданите му – не), но ако то е така или иначе задължи-
телно, то ролята на Левиатан започва да отслабва, а с това – да се подрива и 
цялата Хобсова конструкция.

Вместо заключение: Някои нормативни проблеми с  
обещанията на Хобсовия атеист

Независимо от високата цена – неконсистентност на теоретичната конструк-
ция, трябва да се признае, че Хобс предлага един силен аргумент срещу те-
зата на Лок, че „Обещанията, договорите и клетвите, които са спойката на 
човешкото общество, нямат стойност за един атеист”. И за атеиста, оказва 
се, спазването на договорите може да има стойност. С това тезата на Лок, 
че възгледите на атеистите не бива да бъдат толерирани, губи основния си 
аргумент: доколкото договорите могат да имат стойност и за атеистите, те 
не са непременно заплаха за обществото. Така те може би трябва да бъдат 
толерирани от гражданските управници, чиято грижа е единствено защитата 
на гражданските интереси на хората.

Нека в заключение отбележа и редица допълнителни ограничения на този Хоб-
сов аргумент. Като начало – трябва да се отбележи, че успехът му зависи от 
приемането на редица силни предпоставки, което не е задължително оправдано. 
Такива са например допускането, че извън общността за защита хората са изло-
жени на сигурна смърт и изборът им е единствено между спазване на договора и 
правилата на общността или изключване и сигурна смърт. Напълно възможни са 
редица други сценарии без подобен драматичен избор. При един от тях, напри-
мер, принадлежността към една група (и спазването на задълженията към нея) е 
достатъчна да гарантира запазване на живота и дори добър живот, но от това 
по никакъв начин не следва, че обещания, дадени на членове на друга, по-слаба 
и неспособна да навреди на моята група, е разумно, а още по-малко – задължи-
телно да бъдат спазвани. Такива групи е напълно рационално оправдано (според 
аргументите на Хобс, разгледани по-горе) да бъдат експлоатирани, доколкото 
това носи само полза за по-силната група.

Оттук трябва да се заключи, че за разумния атеист на Хобс спогодбите дейст-
вително имат някаква стойност, но те имат различна стойност за него в 
зависимост от очакваната полза от спазването им. Това наблюдение ни позво-
лява да видим и основния нормативен проблем с този вид аргумент: доколкото 
е базирано на калкулация на ползата, генерираното по този начин задължение 
за спазване на договорите и обещанията е условно, а не безусловно – то не е 
категорично. Валидността и силата на задължението зависят от очакваната 
полза от спазването му. 

Проблемът с подобни условни задължения трябва да е очевиден. Така например 
от групата за взаимна защита според Хобсовата логика тук би било не просто 
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допустимо, а разумно оправдано – и следователно – задължително, да бъдат 
изключвани всички, които не могат да допринесат за по-добрата защита на ос-
таналите членове и не представляват достатъчна заплаха за тях, ако останат 
извън нея. Или ако бъдат включвани, задълженията за спазване на договорите 
към тях биха били значително по-слаби, доколкото те не биха имали достатъчно 
силни „козове”, за да си гарантират уважението и верността на останалите. 
В най-крайния случай на особено „неизгодни партии” (трайно болните, инвалиди-
те, непродуктивните, най-слабите) най-вероятно изобщо не биха имали възмож-
ността да излязат от естественото състояние и да сключат какъвто и да е 
договор. Ако все пак успеят да сформират група за взаимна защита помежду 
си, тя би била лесна жертва на по-силни групи, които не биха имали никакви „ра-
зумни” основания за по-морално отношение към членовете на по-слабата група – 
доколкото по-силните само биха могли да спечелят от експлоатацията им, без 
с това да поемат какъвто и да е риск.

Тези и подобни аргументи показват вътрешните ограничения на една хобсиан-
ска морална и политическа теория, която се опитва да извежда морални норми 
и валидни политически задължения от базирани на „здрав разум” калкулации на 
полза. Редица са съвременните опити да се предложат такива теории – от 
Морал чрез съглашение на Дейвид Готие24 до различни форми на директен или 
индиректен консеквенциализъм като тези на Ричард Арнесън25 и Брад Хукър26. 
Всички те трябва да отговорят на едно фундаментално предизвикателство: 
нормативната вселена – „морално задължителното” – не може да се сведе до и 
не се изчерпва с това, което носи максимална полза в дългосрочна перспектива. 
Тя включва права и морални задължения с категорична нормативна сила, която 
е поне отчасти независима от „разумната” калкулация на очакваната полза от 
тях.
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Х. Тристрам Енгелхард-младши

живот и смЪРт  

сЛед ХРистиянството

Морализацията на религията и културата на смъртта
1

Третото хилядолетие начева като постхристиянска, постметафизическа, пост-
традиционна епоха. Вездесъщието на префикса „пост-” подчертава радикалните 
промени, които бележат нашето време. Ние преживяхме един разрив, една фун-
даментална промяна в собственото ни доминантно себеразбиране.

Първо и преди всичко, ние сме след християнството. Вече не живеем в една 
култура, която насочва историята от Сътворението, Грехопадението и Изкупле-
нието към Второто пришествие и Страшния съд. Повечето вече и не живеят 
така, сякаш очакват те да бъдат съдени след смъртта или пък светът – след 
Второто пришествие. В светлината на освобождението от църковния контрол 
маргинализацията на богослужебната култура и загубата на вкоренената в 
човешкото изкупление история премина като цяло незабелязано. Християнското 
послание в публичното пространство сега често търси изказ чрез lingua francai 
на принципите на моралната теория. И най-вече – литургическият живот е 
изместен в границите на частното пространство, а моралният дискурс на пуб-
личното пространство е изцяло секуларен. И което е решаващо, рядкост би било 
да се допусне, че добрата молитва е съществено важна за морално правилното 
разбиране. Сега моралът следва да стои самостоятелно, без да бъде поставян 
в областта на молитвеното обръщане към Бога. 

1	 Бележките,	означени	с	римски	цифри,	са	на	преводача	и	се	поместват	след	края	на	текста.

Хюго Тристрам Енгелхард-младши е роден в Тексас, 1941 г. След обръщането 
си в православие (1991 г.) приема името Херман (на Герман Аляскски). Защи-
тава докторати по медицина (Tulane University, 1972) и философия (University of 
Texas, 1969). Специализира история и философия на медицината, като основна-
та му изследователска област е биоетиката. Понастоящем е преподавател 
във философския департамент на Rice University и в медицинския департамент 
на Baylor College of Medicine, Хюстън. Книгите на Х. Тристрам Енгелхард-млад-
ши, макар и не многобройни, имат фундаментално значение за развитието на 
християнската биоетическа мисъл. Сред тях най-известна е The Foundations 
of Christian Bioethics (2000). Авторът също така е член на множество редак-
ционни колегии на академични издания като Journal of Medicine and Philosophy, 
Christian Bioethics и Philosophy and Medicine. Предложеното тук есе е резултат 
от участието му в конференцията Култура на смъртта, провела се в Центъра 
за етика и култура при Университета „Нотр Дам”, 2000 г., и е публикувано в 
Touchstone. A Journal of Mere Christianity, v. 14, №5, юни 2001 г.
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Културата на смъртта може да бъде разбрана единствено от гледна точка на 
по-мащабната тема за постхристиянската култура, в която се оказваме ние 
и радикалната културна трансформация, рамкираща нашата епоха с утвържда-
ването на автономността и освобождението като основни. Тези феномени са 
сродни с маргинализацията на богослужебната култура и морализацията на ре-
лигията – т. е. възгледа, че истината на религията се покои в морала, който тя 
поддържа – което пък води до културата на смъртта, утвърждаваща аборта и 
медицински асистираното самоубийство и евтаназията.

Вследствие от тази метафизическа и историческа загуба на ориентация об-
ществото ни не притежава едно единно сетиво за участта или целта на чове-
чеството. В резултат на тази загуба ние имаме възможност за алтернативни 
истории и съперничещи си морални наративи на фона на изникващия призрак на 
нихилизма. Самият характер на тези процеси и реакциите, които те съответно 
предизвикват – ако има такива – са по същността си противоречиви.

За традиционните християни споменатите процеси не са нищо друго освен 
предзнаменование. В крайна сметка, традиционният християнски фокус е върху 
освобождението чрез подчинение на Бога. За някои други тези промени бележат 
авангарда на човешкото развитие и самоосвобождаването от деспотичната 
власт и суеверието. Новата култура не смята себе си за култура на смъртта, а 
за култура на живота и освобождението. Всяка от тези култури се явява спрямо 
другата контракултура, бележеща дълбинен разрив в нашата история, в нашето 
само-разбиране и оценка на живота и смъртта.

Загуба на литургическото и морализация

За да разберем възникването на нашата нова култура на смъртта, трябва да 
се обърнем към два взаимосвързани въпроса. Първият засяга преминаването 
от литургическата към постлитургическата култура. Под това аз разбирам 
отчасти секуларизацията на една някога християнска култура, която в мина-
лото е чествала своите моления в публичните пространства и в дълбочина е 
освещавала живота си с интензивния ритъм на молитва, пост и милосърдна 
благотворителност. Моят анализ не е непременно призив за възстановяване на 
християнството. По-скоро и най-вече той е едно отчитане на съществуването 
на епистемологична връзка между моралното знание и духовния живот. Правил-
ните вяра и богослужение носят моралното знание и разбиране.

В моята кратка студия ще бъде изследвано, без да бъде защитено, това решава-
що съждение. Този възглед намира подходящо разглеждане и защита в работите 
на св. Исаак Сирин (613–?)2, св. Симеон Нови Богослов (949–1022)3 и св. Григорий 

II	 Вж.	например	St.	 Isaac	the	Syrian,	The Ascetical Homilies of St. Isaac the Syrian,	 trans.	Holy	Transfiguration	
Monastery	(Brookline,	Massachusetts:	Holy	Transfiguration	Monastery,	1984),	особено	слова	52	и	53,	стр.	253–
265.
3	 Св.	 Симеон	 подчертава,	 че	 ние	 достигаме	 до	 правилното	 разбиране	 на	 богословието	 единствено	 чрез	
ревнението	в	Божия	дух	да	пазим	заповедите.	„Също	така	дори	онзи,	както	казахме,	който	е	научил	Св.	пи-
сание	наизуст,	никога	не	ще	може	да	знае	и	проникне	мистическата	и	божествена	слава	и	власт,	скрити	в	
него,	без	да	премине	през	всичките	Божии	заповеди,	като	вземе	със	себе	си	Утешителя”.	Symeon	the	New	
Theologian,	The Discourses,	trans.	C.	J.	de	Catanzaro	(New	York:	Paulist	Press,	1980),	pp.	264–265.
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Палама (1296–1359)4, както и на други места5. Моралното познание възраства 
чрез правилно подреден духовен и литургически живот. За разлика от иначе 
важното твърдение на Катрин Пиксток относно литургическото изпълнение на 
философията, нашето твърдение тук засяга духовното захранване на човешко-
то сърце като морална и ноетическаii способност6.

Втората непосредствено свързана тема засяга морализацията на религията, 
под което аз имам предвид разбирането на Късното просвещение, че сърцеви-
ната на истината на религията следва да се търси в един правдив и морален 
живот. Под силното влияние на просвещенските схващания за религията, мал-
цина са склонни да признаят, че щом веднъж моралният живот бъде отделен 
от културата на богослужението, той губи досег с моралните основания, които 
правилно насочват живота ни и предотвратяват културата на смъртта. По 
определение секуларният морал бива тласкан към това да признае за централно 
разрешението на актуалните морални агенти, като по този начин узаконява 
наличието на аборта, доброволните хомосексуални актове и медицински асис-
тираното самоубийство, както и евтаназията. Тогава, чрез утвърждаването на 
свободния избор, разрешението става странично ограничение не просто като 
източник на власт, а като автономен избор, който следва да се оценява сам 
за себе си7. Разрешението на моралната немощ на нашата култура лежи във 
философията като аскетическо, ноетическо начинание, а не като дискурсивно 
интелектуално усилие8.

От християнството към култа на разрешението

За да измерим периметъра на културата на смъртта, трябва да преценим колко 
радикално постхристиянска е станала нашата култура. От признаването на не-
делята в 321 г. от св. Константин до култа към разума9 на Френската револю-
ция, християнството е било установената религия на Запада. От края на осем-
надесети до средата на двадесети век християнството с различен темп и в 
различна степен е било преустановено. Християнските религиозни предписания 
са съставили някога моралната и културна рамка на Запада. Нашата нова епоха 
е постхристиянска в този най-непосредствен смисъл, че християнството вече 
не е официалният източник и основание на морала и културата. Дори датиране-
то на времето като „след Христа” (AD – Anno Domini, букв. „лето Господне”) от-

4	 Св.	Григорий	Палама	например	подчертава,	че	„ние	казваме	(заедно	с	брата	Господен),	че	елинската	мъд-
рост	е	 „бесовска”,	на	основание	на	 това,	че	 тя	предизвиква	пререкания	и	съдържа	почти	всеки	вид	лъже-
учение,	и	е	отчуждена	от	същинската	си	цел,	 т.	е.	знанието	за	Бога...”	Gregory	Palamas,	The Triads,	ed.	 John	
Meyendorff,	trans.	Nicholas	Gendle	(New	York:	Paulist	Press,	1983),	p.	27.
5	 H.	T.	Engelhardt,	Jr.,	The Foundations of Christian Bioethics (Lisse,	Netherlands:	Swets	&	Zeitlinger,	2000).
6	 Catherine	Pickstock,	After Writing: On the Liturgical Consummation of Philosophy	(Oxford:	Blackwell,	1998).
7	 H.	T.	Engelhardt,	Jr.,	The Foundations of Bioethics,	2nd	ed.	(New	York:	Oxford	University	Press,	1996),	особено	
глави	4,	6,	and	7.
8	 Engelhardt,	The Foundations of Christian Bioethics,	op.	cit.,	pp.	138–144.
9	 През	1793	г.	култът	към	разума	на	Френската	република	се	превърнал	в	религията	на	новия	режим.	Риту-
алите	на	този	култ	били	изпълнявани	из	цяла	Франция.	Един	от	най-забележителните	е	Празникът	на	разума,	
който	бил	честван	в	катедралата	„Нотр	Дам	дьо	Пари”	на	9	ноември	1793	г.	Вж.	Albert	Mathiez,	Les Origines des 
cultes révolutionnaires	(Geneva:	Slatkine,	1977;	1st	ed.	1904).	Този	религиозен	култ	включвал	поклонение	както	
на	Жан-Жак	Русо,	така	и	на	Бенджамин	Франклин.	
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стъпва на секуларния начин на позоваване като „от нашата ера” (CE – Common 
Era). Сред руините на онова, което някога е било християнството, християните, 
бившите християни и не-християните получават противоречиви инструкции от-
носно смисъла на вселената и целта на човешкия живот.

Философската модерност се надяваше да предотврати това объркване, като 
установи една нова, просветена, универсална и рационална култура: един космо-
политен секуларен морален наратив или разказ за състоянието на човека. Надя-
ваше се също да установи едно не-клерикално, секуларно, не-духовно основание 
на основните рудименти на християнската или иудео-християнската морална 
сетивност от гледна точка или на нуждите на човешкия разум, или на секу-
ларната рационална рефлексия върху човешката природа, мястото на човека и/
или човешките чувства. Универсалността на ценностите и правата, търсени 
от модерността чрез освобождаването на човечеството от особеностите на 
културата, фалшивостта на суеверието и ограниченията на църковните власти 
захрани онова, което стана съвременната страст за универсалните човешки 
права и универсално, просветено честване на достойнствата на космополитния 
либерализъм.

И понеже либералният космополитен проект за установяване на универсалните 
човешки права и освобождение на човечеството от тежкото наследство на 
миналото се основава на една фундаментална обвързаност с дискурсивното 
рационално критическо оценяване на всички морални установления, модерността 
трябваше да подведе дори себе си под въпрос. Сократическото обезателство 
да се знае поне онова, което не се знае, извади на повърхността случайността 
на съдържанието на всички морални възгледи, ако те се основават и получават 
вътре в херменевтичния кръг на иманентността. Не само християнството, но и 
самата модерност бива поставена под въпрос от критическата оценка на фун-
даментите и основанията на моралните и метафизически постановления10. Ние 
не просто ставаме свидетели на течащото съревнование между християнските 
и секуларните разбирания за морална бистрота – от страна на секуларната 
мисъл съществува още и едно признание за нейната невъзможност повече да 
осигурява морално основание за каквото и да било каноничноiii морално разбира-
не или наратив. Моралните конфликти, които преживяваме, не са просто между 
модерността или Просвещението, от една страна, и християнството, от друга. 
Често откриваме модерността и западното християнство рамо до рамо, от 
едната страна, срещу различните особености на постмодерността, от друга-
та. Разговорът за културата на живота и смъртта трябва да бъде локализиран 
в рамките на по-мащабния контекст на една фундаментална промяна в очаква-
нията ни относно ценности, метафизика и есхатология. Ние се променихме от 
християни към постхристияни – към постмодерна култура.

Разрешението срещу аскетизма

Постмодерността може да бъде разбрана като признание не само за множе-

10	 Agnes	Heller,	Can Modernity Survive?	(Berkeley:	University	of	California	Press,	1990).
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ствеността на секуларните морални наративи, но и като признание за невъз-
можността за избор (според принципните критерии на секуларността) на един 
отделен морален разказ в качеството му на каноничен, включително – избора на 
културата на живота11. Универсалността на морала и глобалните домогвания 
на космополитния либерализъм сами биват поставени под въпрос от същите 
онези интелектуални сили, които лежат в основанията им. За да притежава 
универсалност, моралът трябва да се откаже от едно недвусмислено съдържа-
ние и по определение да апелира към съгласие на лицата. За да има съдържание, 
секуларният морал трябва да се примири с едно условно съдържание. Както Йоан 
Павел II правилно отбелязва, нашите философски рефлексии се осъществяват 
на фона на тази „дълбока криза на културата, която генерира скептицизъм по 
отношение на самите основания на познанието и етиката и която прави изклю-
чително трудно ясното улавяне на смисъла на това какво е човекът, смисъла 
на неговите права и задължения”12. Западът е загубил не само вярата в тради-
ционната си вяра, но също и вярата в способността на разума да обосновава 
както една метафизика, която може да ни осведомява относно елементите на 
Eстествената теология, така и едно универсално, каноническо, съдържателноiv 
Естествено право.

Резултатът е многообразието на моралните херменевтични перспективи, ни-
коя от които не може да установи секуларно каноническо първенство. В крайна 
сметка всичко бива поставено под въпрос от критическото око на дискурсив-
ния разум. В условията на фундаментално морално несъгласие моралната lingua 
franca се основава на разрешението. Разрешението и съгласието дават осно-
ванието на договорите, свободния пазар и някои силно ограничени демокрации с 
грапавини относно правата на частно пространство. Тези практики осигуряват 
морална тъкан, обвързваща моралните чужденци, макар да са внедрени точно 
в многообразието на моралните общности и моралните перспективи. Тук бива 
осигурена именно рехавата тъкан на съгласията, лишена от каквото и да било 
независимо нормативно морално съдържание, тъй че нито абортът, нито евта-
назията могат да бъдат валидно забранени от гледна точка на общия секуларен 
морал.

Нито западното християнство, нито модерността могат да честват това по-
ложение. Традиционното християнство разбира истинската свобода като ос-
вобождение от смъртта и страстите, а не от притесненията на този свят. 
Модерността търсеше едно здраво канонично обосноваване на свободата и 
справедливостта. Но постмодерността трябва по определение да остави всеки 
да следва собствената си визия за човешко достойнство, освобождение и себе-
реализация, повтаряйки върволицата от предписания за социална справедливост 
и взаимно зачитане, чието съдържание остава предмет на нескончаем спор.

На този фон аскетическата и богослужебно ориентирана култура на традицион-
ното християнство се явява предмодерна в най-лошия смисъл на тази дума: тя 

11	 H.	T.	Engelhardt,	Jr.,	The Foundations of Bioethics,	op.	cit.
12	 John	Paul	II,	Evangelium Vitae	(Vatican:	Libreria	Editrice	Vaticana,	1995),	§11,	p.	21.
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е суеверна, вярвайки във въздействието както на добри, така и на зли духове, и 
непрактична – бидейки не от този свят – в това, че припознава вечното спасе-
ние като задаващо смисъл на този живот. Тази култура се фокусира върху едно 
твърде специфично разбиране за морала, метафизиката и мястото на човека, 
като разглежда всичко от гледна точка на раждането, смъртта, Възкресението 
и Второто пришествие на Христа. Поради своето обезателство първо да се 
люби Бога повече от всички неща, и сетне, в светлината на тази неземна лю-
бов, да се люби ближния като самия себе сиv, традиционното християнство ут-
върждава едно аскетическо обръщане към Бога като основание на всяка истинна 
социална правда. Вследствие на това традиционното християнство премества 
конфликтите между културите на живота и на смъртта вътре в един по-дъл-
бинен конфликт, конфликта между културата на аскетическото богослужение, 
което води до ноетически опит за Бога, и културата на иманентността, в 
която страстите за освобождение и социална справедливост неминуемо водят 
до секуларни морални разбирания, подхранващи културата на смъртта в услуга 
на свободата от биологичните и обществените ограничения.

Убиването като отговорно освобождение

Нашата култура е култура на смъртта. Да си го кажем направо: преднамерено-
то убиване е приемлив елемент на секуларния морален живот. То е интегрално 
на съвременните, взимани за даденост секуларни морални отговорности13. Това 
е най-видно именно в началото на живота. Абортът подкрепя само-освобожде-
нието на личностите от тиранията на тяхната биология. Абортът не просто 
се явява решение за котрацептивните грешки, като по този начин осигурява 
благоприятните финансови очаквания и облекчава широк кръг от хетеросексуал-
ни стилове на живот. Лесната достъпност на аборта не само гарантира сре-
щу препятстването на професионалните планове от репродукция в неподходящ 
момент или объркването на финансовите планове от неочакваната нужда да се 
отглежда дете. В добавка към това, пренаталната диагностика и селективни-
ят аборт понастоящем представляват неделима част от това да си отгово-
рен родител: отговорните секуларни родители са онези, които с помощта на 
отговорни здравни професионалисти взимат мерки да осигурят това, децата, 
на които те дават живот, да бъдат здрави и желани, дори ако това включва 
детеубийство, както в случаите на аборт с частично раждане и раздробяване 
на плода (IDX). Да не се действа по този начин би означавало да се ограничи 
автономията на другите и да се натрапи един специфичен морален наратив за 
репродукцията и страданието. В границите на този етос на свободата родите-
лите осъществяват осъзнати секуларни морални задължения да не натоварват 
обществото, себе си или своите бъдещи деца с инвалиди и недъгавост.

Още по-фундаментално – абортът сега е неделима част от човешкото освобож-
дение от слепите сили на биологията, които препятстват свободния избор и 
жизнените проекти. В частност абортът подпомага освобождението на жените 

13	 Между	36	и	55	милиона	неродени	деца	биват	убивани	всяка	година	чрез	медицински	аборти.	Това	посега-
телство	върху	човешкия	живот	се	приема	като	съответен	принос	към	здравето	на	жената.	Вж.	напр.,	Wendy	R.	
Ewart	и	Beverly	Winikoff,	“Toward	Safe	and	Effective	Medical	Abortion,”	Science	281	(July	24,	1998),	520–521.
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от биологическите нужди на репродукцията, които винаги могат да заплашват 
с това – активният сексуален живот да започне да конфликтува с призванието 
извън дома. Съвременните секуларни морални разбирания за хетеросексуалната 
интимност, професионалните планове и отговорната репродукция предполагат 
една лесна достъпност на аборта, за да бъдат прекъсвани нежеланите или не-
удобни бременности. Недостъпността на аборта следователно започва да се 
възприема като акт на социално насилие спрямо жените и човешките същества 
като цяло. Наложената бременност, както и недостъпността на аборта пара-
дигматично съдействат на до-модерните, патриархални структури и биологиче-
ската зависимост. В тази светлина убиването, което абортът включва, бива 
приемано като съществено за революцията на просветените личности срещу 
потисничеството на традиционните социални структури и срещу ирационални-
те биологически ограничения. Кръвта по ръцете на абортиращите бива претъл-
кувана като прискърбна, но неизбежна цена на битката против зависимостта 
от природата и несправедливата социална власт. Революцията и освобождени-
ето, част от които е и абортът, бележат етоса на съвременната ни епоха и 
са неделима част от нейното приемане на свободата като особена ценност.

Тази мрежа от съвременни морални задължения към отговорното освобождение 
от миналото и биологията в името на личната свобода се поддържа от подчер-
таването на едно решаващо морално диференциране на човешкия биологичен от 
човешкия личен живот, така че убиването на биологичния живот на човека да 
може да бъде прието като морално законно. Очертавайки тази граница при раж-
дането, човек би могъл да опита без притворство да приеме дълга да защитава 
човешкия личен живот от вреда, докато в същото време поддържа съвремен-
ния секуларен либерален космополитен сексуален и родителски етос. Доколкото 
според тази оценка абортът е отнемане само на биологическия, а не на личния 
човешки живот, то човек би могъл да смята себе си в правото едновременно да 
предотвратява неудобната поява на личен човешки живот под формата на неже-
лани или сакати деца и в същото време да отхвърля тиранията на биологията.

Съществува също и един засилващ се секуларен етос, който утвърждава само-
убиването в края на живота, медицински асистираното само-убиване и непос-
редственото убиване на пациенти от лекарите като своеобразно отдаване на 
почит към автономността на умиращите личности и тяхната заинтересова-
ност от една смърт с достойнство. Отново се явява темата за освобождение-
то от ирационалната биологична нужда: добрата смърт се свързва със свободно 
избраната чрез свои собствени действия смърт или посредством привлечената 
намеса на други. Човек е способен да отхвърли неличните сили на природата в 
полза на личния избор на човеците.

Ако позволението е опората на съвременния морал, то вече и не бива да има 
колебание дали да се действа за умишленото способстване на смъртта – ако 
е налице съгласието на личностите, които искат да умрат. В края на живота 
съвсем безспорно става дума за личности, които убиват личности. Оправдание-
то за подобно убиване се намира в личностите, които се отказват от правото 
да не бъдат убити, и разбира се, в позоваването на правото за само-убиване с 
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помощта на други, особено когато нечии последни дни биха били иначе белязани 
от страдание и от униженията на биологичните ограничения, неприемливи за ли-
бералните космополити. Оправданието на медицински асистираното самоубийс-
тво и евтаназията по този начин бива извлечено от автономността на лично-
стите, както и от загрижеността за тъй наречената смърт с достойнство. 
Медицински асистираното самоубийство се превръща във форма на спасение на 
дадена личност при опасност от страдание. Секуларният философски подход в 
такъв случай се завръща към избора на Сенека да се живее по-скоро добре, от-
колкото възможно най-дълго14. В началото и края на човешкия живот убиването 
се превръща в приеман-за-даденост елемент на възрастващата наша секуларна 
култура на освобождаване от биологическите и социални тирании.

Смисълът на смъртта

Тази централна роля, която понастоящем играе убиването на човешки същества, 
дава основание да характеризираме нашата култура като култура на смъртта. 
В контраст с убежденията на традиционното християнство, сега убиването 
представлява елемент от приетия преобладаващ етос и установената секулар-
на биоетика на нашата култура.

И все пак изразът „култура на смъртта” е също така заблуждаващ. Ако не за 
друго, то поне затова, че нашата култура не успява да вземе на сериозно смър-
тта. Всъщност тя не може да оцени сериозността на смъртта, доколкото вече 
не приема, че смъртта е врата към страшния съден престол на Иисус Хрис-
тос15. Тази вероизповеднаvi и лична истина определя истинския смисъл на смър-
тта: тя придава на смъртта значимост за вечността. Тази истина конфликту-
ва с универсалните стремления на секуларната постхристиянска космополитна 
култура и с понастоящем приемливия за публичния  форум дискурс. И все пак, 
ако тази твърде специфична истина за Христос не бъде приета, тогава човек 
не би могъл адекватно да осъзнае значението на смъртта или да се приготви 
съответно за своето умиране. Единствено от гледна точка на тази пределна 
истина човек може адекватно да оцени злото на аборта и медицински асисти-
раното самоубийство.

В такъв случай културното предизвикателство се състои в това: как би могла 
тази религиозна истина да бъде огласена в публичния форум, който е станал 
нормативно секуларен, постхристиянски и либерално космополитен? Да се ут-
върди публично, че смисълът на целия човешки живот и на смъртта може да бъде 
разбран напълно единствено от гледна точка на живота, смъртта и Възкре-

14	 Сенека	настоява,	че	трябва	да	се	стремим	към	качествен	живот,	а	не	към	количествен:	„Не	живеенето	е	
доб	ро,	а	доброто	живеене.	Затова	мъдрецът	живее	 толкова	дълго,	колкото	 трябва,	а	не	колкото	може...	 Той	
винаги	ще	мисли	за	живота	от	гледна	точка	на	качеството,	а	не	на	количеството...	[Когато]	едната	смърт	пред-
полага	мъчение,	а	другата	е	проста	и	лесна,	защо	да	не	прибегнем	към	по-лесния	начин?	...	Трябва	ли	да	чакам	
пристъпите	на	болестта...	когато	мога	да	прекрача	през	средата	на	мъчението	и	да	се	избавя	от	противниците	
си?”	Seneca,	Stoic Philosophy of Seneca,	trans.	Moses	Hadas	(New	York:	Norton,	1958),	pp.	202,	204–205.
15	 В	литургиите	на	св.	Василий	Велики	и	св.	Иоан	Златоуст	веднъж	след	Великия вход	и	веднъж	преди	Отче 
наш	се	изрича	молението:	„Християнски,	безболестен,	непосрамен,	мирен	свършек	на	нашия	живот	и	добър	
отговор	пред	страшния	Христов	съд,	от	Господа	да	просим”.
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сението на Месията и Сина Божий Иисус Христос, е равнозначно да се въведе 
в публичния форум и неговите дискусии за смъртта една твърде специфична 
и скандално религиозна морална и метафизическа реалност. В един секуларен 
контекст специфичността на подобно твърдение често ще бъде преживявана 
като дълбоко разделяща тези, които традиционно са християни, и онези, които 
не са християни или са постхристияни. Как би могъл някой да огласи подобна 
религиозно опустошителна и неикуменична истина? След като публичният фо-
рум вече е секуларизиран и е станал космополитен, неизречимостта на тази 
истина бележи хегемонията на секуларната епоха и фундамента на културата 
на смърт та. От всеки се очаква да бъде любезно мълчалив относно вероизпо-
ведните прозрения, върху които се фокусира самият смисъл на живота и смърт-
та, оставяйки по подразбиране тази област на метафизическата пустота на 
либералния космополит.

Доколкото публичният дискурс относно морала, освобождението и справедли-
востта се осъществява в едно секуларно пространство, дефинирано извън рели-
гиозната истина, която дава на живота и на вселената тяхната фундаментал-
на цел, подобни дискусии са в най-добрия случай радикално лишени от жизненост. 
Те по неизбежност никога не достигат пълен капацитет, защото не могат да 
артикулират пределната цел на живота. Да разглеждаш културата на живота 
от гледна точка на смъртта и Възкресението на Иисус Христос е равносилно 
на това да оценяваш тази култура от една гледна точка, която трансцендира 
както дискурсивната рационалност, така и границите на секуларното публично 
пространство.

Културата на живота, разбрана правилно, е отвъд периметъра на дискурсивната 
философска рефлексия. Св. ап. Павел улавя добре това, когато, след като е гово-
рил за централността на Кръста, пита: „Де е мъдрецът? де е книжовникът? де 
е разисквачът на тоя век? Не обезуми ли Бог мъдростта на тоя свят? Понеже 
светът със своята мъдрост не позна Бога в премъдростта Божия, Бог благово-
ли да спаси вярващите с безумството на проповедта” (1 Кор. 1:20-21).

Истинната култура на живота, според св. ап. Павел, може да бъде постигната 
единствено в отношението  към Христовата смърт и християнската смърт 
за света, която пък може да бъде разбрана само в благодатта, за която човек 
може да отвори себе си в една култура на правилно богослужене, „общение със 
Сина Му Иисуса Христа, Господа нашего” (1 Кор. 1:9). Да се локализира култу-
рата на живота от гледна точка на културата на богослужението означава да 
се поставят въпросите в един контекст, който далеч не е по вкуса на нашата 
епоха. 

Разрушеният олтар и секуларното евангелие

Друг един начин да се улови настоящият контекст и централността на кул-
турата на смъртта е да се разбере колко радикално друг – по отношение на 
християнството – е станал Западът през последните три века. Западът е 
откъснал себе си, понякога дори с кръв по ръцете, от своето традиционно хрис-
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тиянско минало. Западът някога беше пример за християнство в този смисъл, 
че християнството беше утвърдено със закона и формираше очакванията на 
доминантната си култура. Двадесети век стана свидетел на завършека на раз-
утвърждаването на християнството, което започна с Френската революция, 
насочена не само срещу трона, но и срещу олтара.

Да вземем само един пример за размаха на тези промени: в навечерието на 
Френската революция е имало над 1000 бенедиктински мъжки манастира и около 
1500 женски. Половин век по-късно от тях остават само пет процента16. Тази 
маргинализация на религиозното социално присъствие е отчасти непосредствен 
резултат от Френската революция. Други промени настъпват независимо от 
нея, както например йозефизмътvii на австрийския кайзер и свещения римски им-
ператор Йозеф II (упр. 1765–1790 г.), който закрива почти 700 религиозни инсти-
туции в Австро-унгарската империя. Също така значителна е секуларизацията, 
последвала извънредната Reichsdeputation, свикана на 24 август 1802 г., с цел 
германските суверени, които са загубили от французите териториите си на 
запад от Рейн, да получат взета от Църквата земя като компенсация.

Reichsdeputationshauptschlussviii впоследствие трансформира социалния и моралния 
характер на Централна Европа. Той не просто ликвидира оцелелите епископски 
княжества и инициира Bildersturz-а, т.е. иконоборството срещу манастирите, 
библиотеките и църковното изкуство. По-важното е, че той разрушава също 
така една мрежа от римокатолически благотворителни и образователни инсти-
туции, които са подкрепяли християнското благополучие и образование от вре-
мето на Средните векове. Християнството вече не е средоточие на грижата 
за бедните, която става все повече функция на държавата. Към тази секулари-
зираща трансформация следва да се добавят още много други секуларни, правни 
и социални реструктурирания, постигнати със силата на тоталната война на 
Наполеон срещу феодалното християнско минало в името на освобождението и 
универсалните човешки права. Драмата на 2 декември 1804 г., когато Наполе-
он коронова сам себе си в присъствието на папа Пий VII (1800–1823), подсилва 
още повече значението на вододела в западноевропейската история, белязан 
от Френската революция и Наполеоновата политика: публичният форум става 
постфеодален, постхристиянски и непоколебимо светски. Почти незабелязано, 
но с не по-малка значимост е смъртта на Западната християнска империя на 6 
август 1806 г.

Едно ново секуларно схващане за културата, което ще укрепи културата на 
смъртта, става господстващо тогава. Осъществява се изместване: от след-
мирното, есхатологично разбиране на живота към преживяването на човешката 
екзистенция като от-мирна, от този свят. Западната цивилизация премества 
фокуса си от трансцендентното към иманентното. Самият  характер – някога 
официално религиозен – бива фундаментално деконструиран или поне реконстру-
иран. През втората половина на двадесети век тази секуларизация доведе до 
различни правни промени, които щяха да поставят други религии наравно с до-

16	 Maurus	Wolter,	The Principles of Monasticism,	trans.	Bernard	A.	Sause	(St.	Louis:	B.	Herder,	1962),	p.	5.
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тогава установените християнски религии и да секуларизират публичния форум, 
тъй че да бъде обскуриран предишният му християнски характер. Можем да си 
припомним в частност как в Съединените щати, които имаха до първата поло-
вина на двадесети век de facto, а всъщност в някаква степен и de jure устано-
вено протестантско християнство, законът и публичната политика в началото 
на 1950-те добиха непоколебимо секуларен характер. Век и три четвърти след 
основаването си Америка започна да екзорцира християнските молитви от пуб-
личните училища и християнските символи от публичните топоси.

Онемяло благочестие, окаменели сърца

Раз-установяването на християнството беше съпроводено от промяна в ус-
тановеното благочестие на християните и стила им на живот, поддържан от 
специфичните християнски вярвания. С изличаването на християнския свят взи-
маните-за-даденост стилове на живот на християните също излязоха от упот-
реба. Произтече едно раз-освещаване на ежедневието, което дотогава е било 
локализирано в експлицитните християнски културни практики, имащи за цел да 
инструктират всички да гледат отвъд иманентното към трансцендентното. 
Жизнените ритми на пости и празници, които ръководеха режима на хранене, 
както и времето за сватби и сексуално общуване бяха драматично размити. 
Моделите на хранене, сексуалност и благотворителност, някога оркестрирани 
от постите и празниците на един самоуверено християнски светоглед, бяха 
релокализирани според очакванията на секуларния свят17. Християнската бла-
готворителност беше засенчена от ролята на държавата на благоденствието. 
Онези, които посягаха към въпроса за моралното поведение, правеха това, все 
по-малко внедрени в рамките на всеобхватния традиционен християнски живот.

Не просто със силата на закона бяха отхвърлени много от установените ин-
ституции на християнския свят. Нито християнството беше просто раз-уста-
новено и християнският свят – заменен от секуларната държавност, нито то 
просто беше маргинализирано от хегемонията на секуларната култура. Най-
значимото тук е, че западната християнска култура онемя, охладня и сама се 
трансформира. Християнството сам започна все по-слабо да нахлува в живота 
както на християните, така и на не-християните.

Ответът на християнския свят към неговото раз-установяване и секуларизация 
не беше този на ниневийците в отговор на упрека на Иона, а именно да начене 
голям и строг пост, за да промени сърцето си и да получи Божията милост. 
Можем да си спомним тук един плач на виенските бенедиктинци от среда-
та на деветнадесети век, в който те изглежда признават, че докато светът 
става все по-малко християнски, християните се стремят все по-неаскетично 
да живеят живота си на християни. „Чрез либерално дадени послабления, стро-
гостта на древните пости е тъй смекчена в наше време, че малко остава от 
любовно-вдъхновеното насилие върху тялото”18. Отговорът на християнството 

17	 По	традиция	християните	не	се	венчават	по	време	на	Рождественските	пости,	да	не	говорим	за	Великия	
пост,	като	по	този	начин	тържествено	отбелязват	подготовката	за	тези	големи	празници.	
18	 Поместен	Виенски	събор,	1858	г.,	цитиран	у	Wolter,	The Principles of Monasticism,	§1154,	p.	357.
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към засилващата се негова неадекватност спрямо ежедневното провеждане на 
живота и спрямо все по-секуларните общности на Запада не бе този да се при-
зоват християните към още по-интензивен традиционно християнски живот. В 
действителност отговорът като цяло бе точно противоположният.

Вместо връщане към древните пости или освещаване на времето и социалното 
поведение с молитва и бдения за добиване на духовна сила или пък изискване на 
по-голяма благотворителност за усилване на братската любов, бяха потърсени 
по-добри философски аргументи за преобразоването на една провалила се мо-
рално и метафизически култура. Предизвикателството към вярата и културата 
изглеждаше, че е свързано по-скоро с моралното и метафизическото образова-
ние, отколкото с духовното развитие. От времето на Syllabus Errorum (1864)ix до 
Втория ватикански събор (1962–1965), с убедителното отчетливо нарастване 
на влиянието на заобикалящото секуларно общество, реакцията не бе тази, да 
се оживи християнската култура, като бъде призована за един обновен и жив ас-
кетизъм. Основният фокус не беше върху стремежа към святост. Вместо това 
фокусът падаше върху същността на интелектуалното и морално преориенти-
ране, а не върху духовното обучение на знаещия. Малко внимание бе обърнато 
на моралната и епистемологична истина, че за да знаеш морално добре, трябва 
да се молиш добре и правилно. С преориентирането на основната си грижа от 
съхранението на една култура на святост към осигуряването на култура на 
справедливостта, християнството премести себе си в интелектуалното играл-
но поле, очертано от Просвещението и от все по-секуларната култура, която в 
крайна сметка подкрепи културата на смъртта.

Стратегията да се подминават трудностите на традиционния аскетизъм, да 
се прикриват особеностите на християнството и да се раз-освещава времето, 
за да се избегнат християнските специфични характеристики; да се фокусира 
върху моралната и социалната справедливост по начин, възможен за артикулация 
в секуларния публичен форум – се явява твърде убедителна, като се има предвид 
просвещенският възглед, че истината на религията трябва да се основава на 
вършенето на добро, а не на стремежа към святост. В края на краищата – от-
сам Просвещението, природата на благото и претендирането за социална спра-
ведливост трябва да бъдат рационално доказуеми и затова изразими на езика на 
секуларната философия. Още повече че след Просвещението вече не е популярно 
да се смята, че животът на правилно извършваното богослужение трансформи-
ра знаещия. Ето затова приемливостта на религията трябва да бъде схващана 
от гледна точка на това, доколко тя подкрепя социалната справедливост.

Ако обаче разпознаването на злото на аборта и медицински подпомогнатото 
самоубийство изисква непременно сърце, отворено към Божия закон чрез пра-
вилно богослужение, тогава културата на смъртта би изглеждала като култура 
на живота и освобождението. В сянката на Просвещението едно достатъчно 
философско християнство, в качеството му на пазител на социалната справед-
ливост и морала, би могло да влезе в секуларния публичен форум почти незабе-
лязано и да отстоява своето послание с дискурсивни и рационални средства, 
дори и ако религиозните претенции бъдат оставени извън тази територия. Но 
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цената на подобен достъп е разделяне с онзи морално-епистемологичен възглед, 
вътре в който културата на смъртта може да бъде разпозната като такава.

Секуларизиран морал и дискурс

Християнството, като предимно насочено към постигане на социална справед-
ливост и реализиране на политическо освобождение, се основава на съдбоносни-
те промени, извършени от Просвещението, което раз-освети времето, замени 
делата на милосърдието с благосъстоянието и още повече засили връзката 
между морала и дискурсивната рационалност. С тягата си към универсализма и 
реакцията си срещу вероизповедните особеностиx Просвещението се опитваше 
да разбере моралния живот извън спецификата на религиозната обвързаност. То 
извърши една секуларна подмяна на богословското и безкомпромисна иманенти-
зация на трасцендентното. Онова, което беше грижа на религията, се превърна 
в грижа на морала, а енергията на посветеността на трансцендентното беше 
преориентирана в посока на стремежа към един по-добър и по-справедлив свят. 
Истината на религията трябваше да се търси в моралния живот, който рели-
гията може да окуражи. Животът във вярата вече не се схващаше като живот, 
който дава на знаещия свободата да вижда морала истинно. Вместо това рели-
гията, бидейки освободена от суеверието, започна да се приема като средство 
за набавяне на специален стимул към морален живот.

Щом религията бъде веднъж дефинирана от гледна точка на доброто, а разумът 
сметнат за способен да определя доброто, тогава религиозните дискусии в пуб-
личния форум могат да бъдат провеждани вътре в рамките на секуларния дис-
курс, бидейки трансформирани в морални дискусии. В този процес религията се 
морализира, в смисъл че нейната истина или значение биват откривани в стре-
межа към морал и справедливост. Религията по този начин се разглежда като 
инструмент за поддържане на добрия публичен морал, ред и сигурност. Религия-
та по този начин започва да има секуларната функция да поддържа гражданския 
ред. В контекста на секуларната култура тази трансформация на религията 
се поддържа от политиката на локализиране на всеки публичен дискурс вътре в 
границите на иманентното и в противовес на църковно дефинираната култура 
на миналото. Вследствие на това призванията на разделящите вероизповедни 
обвързаности могат да бъдат разбирани единствено като контракултурни.

Имануел Кант дава парадигматичен пример за тази просвещенска политика на 
секуларна трансформация на културата, морализация на религията и нейното 
освобождаване от църковните структури. Той ситуира религията в моралния жи-
вот, който тя вдъхновява, а не в стремежа към трансцендентното. Нещо пове-
че – за Кант истината на религията не може да бъде разбрана от гледна точка 
на историческия разказ за Спасителя или в някоя отделна църковна структура.

Свещеният наратив, който се използва единствено от името на църковна-
та вяра, не може да има и взет сам по себе си, не следва да има абсолют-
но никакво влияние върху възприемането на морални максими и доколкото 
той е даден на църковната вяра единствено заради яркото представяне 
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на истинския  предмет (добродетелен стремеж към святост), от това 
следва, че този наратив трябва винаги да бъде преподаван и обясняван в 
интерес на морала...19

Библейското християнство трябва да бъде подложено на морална реконструкция, 
тъй че религиозната вяра да може да бъде обяснена от гледна точка на морала, 
който вярата препоръчва. Кант утвърждава едно морално прекрояване на рели-
гиозните цели, далеч от неотмирното и в полза на етическото. Той извършва 
една още по-дълбока реформация на своята реформаторска вяра, като я поставя 
изцяло в периметъра на просвещенските цели.

Без Бог и автономен

Религията като стремеж към святост, разбирана като едно състояние отвъд 
съвършеното и безпрепятствено съответствие с моралния закон, е отречена, 
особено ако тя бива разбирана като стремеж към общение с Бога. Кант отхвър-
ля този последен възглед за религията недвусмислено. „Стремежът към онова, 
което се предполага да е общение с Бога, е религиозен фанатизъм... Фанатична-
та религиозна илюзия... е морална смърт на разума; понеже без разум все пак не 
е възможна никоя религия, доколкото, както и всеки морал като цяло, тя трябва 
да се основава на базисните принципи”20.

В пълно съответствие с Просвещението и в предусещане на Наполеоновата 
секуларизация Кант е осъзнат критик на традиционното благочестие на хрис-
тиянството. Той говори с отвращение за това как „мистическият фанатизъм в 
житията на отшелниците и монасите и прославата на светостта на безбрачи-
ето са направили огромни маси от хора безполезни за света”21. Кант дава осно-
ванията за сега широко възприетата максима, че няма значение каква религия 
изповядва или практикува някой, стига да живее добър, морален живот. Моралът, 
както и стремежът към доброто и социалната справедливост се оказват цена-
та на религиозния живот.

По този начин културата на богослужението бива трансформирана в култура на 
морала и социалната справедливост. Кант, следвайки Хюм, отхвърля „суеверна-
та вяра на богослужението”22 и така светостта престава да бъде единение с 
трансцендентното и започва да означава пасивно следване на моралния закон23. 
Заветът към нашата съвременна култура е разбирането на религиозния живот, 
сега формулиран с морални понятия, които могат да бъдат артикулирани без 
трудност в контекста на модерното секуларно общество. Религията е рекон-
струирана отвъд спецификите на религиозната вяра. Вместо това нейната 
пълнота лежи в универсалните нужди на морала и справедливостта. В светли-

19	 Immanuel	Kant,	Religion Within the Limits of Reason Alone,	trans.	T.	M.	Greene	and	H.	H.	Hudson	(New	York:	
Harper,	1960),	p.	123,	AK	VI,	132f.
20	 Ibid.,	p.	162,	163,	AK	VI,	174,	175.
21	 Ibid.,	p.	121,	AK	VI,	130.
22	 Ibid.,	p.	118,	AK	VI,	109.
23	 Kant,	Die Religion innerhalb der Grenzen der bloβen Vernunft,	AK	VI,	66ff.
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ната на тези универсални обвързаности с морала и социалната справедливост 
икуменизмът може да бъде прегърнат като израз на човешко единение, много 
по-фундаментално от религиозните различия, които уж се основават на особе-
ностите на историята, култа и суеверието. 

Тук именно се сблъскваме с решителното и фундаментално предизвикателство 
към секуларния морал. Трябва да се избере съдържание за универсалния морал 
и справедливост, които се утвърждават. Тогава възниква въпросът кое съдър-
жание да се избере. Всяко обвързване с определено морално разбиране изисква 
обвързване с определено изначално разбиране на моралния живот и това не може 
да бъде оправдано, без да се подмени предпоставката на фундаменталните въ-
проси, които лежат в основанията на всеки отделен морален разказ, просто с 
желателните изводи24. От никъде, от никоя отделна морална перспектива, не е 
възможно да се оправдае едно отделно морално съдържание. Всички принципни 
избори на съдържание изискват един определен морален разказ25. От перспекти-
вата на един морален възглед, който търси универсалност, избраното от едно 
определено „някъде” съдържание ще бъде условно, ще бъде едно измежду възмож-
ните други избори, които биха могли да бъдат направени26.

Като се има предвид трудността да се оправдае една обществена стратегия, 
когато някой не е съгласен нито с Божията воля, нито със съдържанието на 
секуларната морална рационалност, разрешението (позволението) става цен-
трално за секуларните морални рефлексии. В едно секуларно плуралистично об-
щество обичайният източник на морален авторитет е в споразумението на 
индивидуалните му членове, като по този начин се дава централност на пазара 
и ограничена демокрация. Това обстоятелство приканва оценяващия автономен 
избор сам да добие съдържание за моралния живот. Поради глада за морално 
съдържание свободата често се трансформира от странично ограничение в 
генерална ценност27. Позволението на индивидите става не просто източник на 
морален авторитет, но и източник на смисъл.

В стремежа към един универсален морал се налага да прегърнем един либерален 
космополитен морал на освобождението: освобождение от ограничението, осо-
бено от лошото наследство на миналото и утвърждаването на индивидуални-
те наративи на автономност. Морализирането на религията с цел да бъде тя 
направена приемлива като морал и справедливост води до загуба на достъп до 
моралното съдържание, което щеше да направи очевидно злото на културата на 
смъртта и да покаже истинската природа на културата на живота. Както по-
казва историята на етиката, с общи секуларни понятия не може да се установи 
един съдържателен каноничен морал. По премълчаване, на нас е оставено позво-

24	 	За	разгръщане	на	тезата,	че	всеки	опит	да	се	установи	съдържателен	каноничен	секуларен	морал	или	смя-
та	въпроса	за	предварително	решен,	или	се	затваря	в	порочен	кръг	от	аргументи,	или	пък	се	включва	в	един	
безкраен	регрес	вж.	H.	T.	Engelhardt,	Jr.,	The Foundations of Bioethics,	op.	cit.,	chaps.	1–3.
25	 За	 изложение	 на	 перспективния	 характер	 на	 морала	 вж.	 Alasdair	 MacIntyre,	 Whose Justice? Which 
Rationality? (Notre	Dame,	Indiana:	University	of	Notre	Dame	Press,	1988).
26	 Отчитането	на	случайността	във	всяко	морално	съдържание	е	и	основният	фокус	на	Хегеловата	критика	
към	Кант.	Вж.	G.	W.	F.	Hegel,	The Philosophy of Right,	§§	134,	135,	and	150.
27	 H.	T.	Engelhardt,	Jr.,	The Foundations of Christian Bioethics,	op.	cit.,	chap.	3.
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лението, като източник на секуларен морален авторитет, и в крайна сметка, 
автономията, като централна културна ценност.

Ориентиране към Кръста и Възкресението

В светлината на тези съображения как трябва да разбираме конфликта между 
културата на живота и културата на смъртта? Както и при всички сериозни 
въпроси, нещата са по-сложни, отколкото изглеждат на пръв поглед. От една 
страна, културата на смъртта разбира себе си като наистина култура на осво-
бождението и живота, като култура на свободата от ирационалните ограниче-
ния на биологията, от потисническите патриархални социални структури, които 
тези биологични ограничения поддържат, и тежкото наследство на суеверното 
минало. От друга страна, културата на живота трябва да се фокусира върху 
смъртта, като види целия истинен живот в смъртта и възкресението на Хрис-
тос. Това утвърждение означава умиране за света, или поне както го разбира 
секуларният космополитен свят. 

Тази смърт за света, която е в сърцевината на християнския аскетизъм и него-
вото разбиране за истинния живот, е поддържащият контекст за всяка фило-
софска рефлексия, която не би довела до еквивалент на Платоновата politeia, към 
която св. Иоан Златоуст е така критичен28. Културата на живота намираме 
там, където културата на смъртта за света процъфтява. Християнството без 
ревностния аскетизъм и енергичното освещаване на времето би било загубено 
в страстите на либералния космополитен свят, който поддържа културата на 
смъртта. Една философия на живота, която не живее в духа на монасите като 
св. Василий Велики (329–379), св. Иоан Златоуст (334–407) и св. Исаак Сирин 
(613–?), би загубила автентично християнския си глас и би се интегрирала в 
културата на смъртта.

Тук не става въпрос просто, че християнската култура, разединена от култура-
та на богослужението, не може правилно да разбере културата на живота, поне-
же  липсва решаващ ориентир или необходим източник на морална дисциплина. 
Нещата стоят още по-фундаментално – на нейните членове ще липсва морални-
ят капацитет да виждат и изпитват адекватно онова, което е съдбоносно за 
живеенето на добър човешки живот и за стремежа към истинско освобождение, 
сиреч правилно служене на Бога и свобода от личните страсти. Тук не става 
въпрос само за това, че чувствителността, моралът и културата на нашата 

28	 Св.	 Иоан	 Златоуст	 предупреждава,	 че	 светската	 философия,	 т.е.	 секуларното	 дискурсивно	 пре-
мисляне,	 което	 не	 е	 поставено	 в	 контекста	 на	 разбирането	 на	 вярата,	 отдалечава	 от	 Бога,	 а	
не	 води	 към	 Него.	 Вж.	 критиката	 на	 св.	 Иоан	 Златоуст	 към	 Платоновата	 politeia	 или	 република:	 
Те например правят жените си общи за всички и като събличат девици на палестрата, показват ги пред 
очите на мъжете; а когато извършват тайни сватби, смесвайки всички неща наедно и разрушавайки ги, и 
преобръщайки ограниченията на природата, какво още има да се каже? ... понеже освен тяхната нечисто-
та още и неяснотата им е голяма, и трудът който изискват, по-голям. Защото какво може да бъде по-смеш-
но от онази „република”, в която освен споменатото от мен, философа, похабявайки безбройни редове, 
за да може да покаже какво е справедливост, освен тази тягостна многословност е и запълнил своята реч 
с много неяснота?	 (St.	 John	 Chrysostom,	Homily on the Gospel of St. Matthew I.10,11,	 NPNF1,	 vol.	 10,	 p.	 5). 
Както	още	предупреждава	св.	Иоан	Златоуст:	Именно	желаещите	да	постигнат	това	посредством	съжденията	
на	разума	погиват	(Homily IV on 1 Corinthians 1:18–20, IV.2,	NPNF1,	vol.	12,	p.	16).
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епоха не се определят от християнството или от някой канонически разказ на 
модерността, като ни оставят на изкушенията на културата на смъртта.

Още по-фундаментално – извън културата на правилното богослужене, ние не ще 
можем да възобновим едно решаващо човешко качество. Правилното знание за 
морала зависи от правилното вярване и богослужене. Без верово и богослужебно 
съответствие ние не ще имаме свободата на интелекта, за която пише св. Си-
меон Метафраст (Х в.) в парафразата си върху омилиите на св. Макарий Египет-
ски (300–390). Ще бъдем ограничени от онова було, закриващо интелекта, което 
Грехопадението хвърля и което единствено благодатта може да отдръпне29.

Превод от английски: Слава Янакиева

i lingua franca – универсален практически (търговски и мореплавателен) език в об-
ластта на Средиземноморието, в обращение от времето на Кръстоносните походи 
до XVIII в., включващ елементи от романските езици, гръцки и турски. Понастоящем 
смисълът на този израз е близък до „есперанто” или „койне” – опростен междуна-
роден език.

ii Понятието „noetic experience” бива използвано за обозначаване на опита за Бо-
жествените енергии, който дава познание аподиктично, Engelhardt, Jr., H. Tristram, The 
Foundation of Christian Bioethics (Swets & Zeitlinger Publishers b.v. Lisse, 2000). p 48, n. 13
iii „Canonical” Енгелхард използва в смисъл на „нормативен”, „привилегирован” – неза-
висимо дали е консенсусно избран или даден. 
iv Понятието „content-full”, тук и по-долу превеждано като „съдържателен”, се из-
ползва, „за да идентифицира морални разкази, които са обвързани с определено 
подреждане на основните човешки ценности (напр. свобода, проспериране и сигур-
ност)”, Engelhardt, Jr., H. Tristram, The Foundation of Christian Bioethics (Swets & Zeitlinger 
Publishers b.v. Lisse, 2000). p. xi 
v Марк 12:33
vi Sectarian, макар тук да се превежда като „вероизповеден”, бива използвано от 
автора в смисъл близък до „традиционното християнство” (християнството от 
първото хилядолетие след Христа, в това число и Православието), но в неговия 
положителен аспект на предизвикателство спрямо „хегемонията на либералния кос-
мополитен етос”. „Да бъдеш сектант означава да бъдеш различен от онези религии, 
които поддържат моралните образи, моралните сантименти, моралните структури 
и биоетиката на доминантната секуларна култура. „Mainstream” християнските ре-
лигии – по силата на това, че трансцендентните им визии са притъпени и енергии-
те им са превърнати в икуменически – поддържат либералния космополитен етос...”, 
вж. Engelhardt, Jr., H. Tristram, пак там, p. 157. 
vii Изземане на църковна собственост и прерогативи и агресивно ограничение на 
правата на религиозните власти, закриване на религиозните учебни заведения и 
репресиране на различните религиозни ордени, оправдавано с аргументи от иначе 
богословски насоченото съчинение на Феброний De Statu Ecclesiae et de Legitima 
Potestate Romani Pontificis, имащо за цел обосноваване на възсъединяването на Рим с 
протестантството.
viii Решението на гореспоменатия имперски сейм за ликвидация на църковните и дреб-
ните самостоятелни владения.
ix Syllabus Errorum е документ, обнародван от Римската катедра при папа Пий IХ на 8 

29	 St.	Symeon	Metaphrastis,	“Paraphrase	of	the	Homilies	of	St.	Macarius	of	Egypt:	VI.	The	Freedom	of	the	Intellect,”	
§137,	in	The Philokalia,	trans.	G.	E.	H.	Palmer	et	al.	(Boston:	Faber	and	Faber,	1984),	pp.	347–348.
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декември 1864 г. (Празникът на Непорочното зачатие). Той конспектира осъждането 
на различни положения, между които – свободата на вероизповеданието, рационал-
ната философия, в която отсъства Откровението, посегателствата върху свет-
ската власт на Римската катедра в рамките на папската държава, отделянето на 
държавата от църквата, пантеизма, тайните общества, библейските общества, 
комунизма и др.
x sectarianism (вж. бел. vi).
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Стоян Танев

кЪм едно ново ПРавосЛавно 

БоГосЛовие?  

иЛи ПРосто „БоГосЛовието 

на ФоРдЪм”

Предложените тук размишления могат да се разглеждат като допълнение на 
коментара на Светослав Риболов за Волоската конференция от 3–6 юни, 2010 г., 
който беше предоставен в предишния брой на Християнство и култура1. Това 
допълнение се налага, тъй като то позволява да се откроят определени процеси 
и тенденции, които се оказват доминиращи в някои кръгове на англоезичното 
православно богословие (предимно в САЩ) през последните няколко години. С 
жив интерес проследих по интернет преките предавания от конференцията 
във Волос и поради факта, че от години се опитвам да съм в течение на акаде-
мичните събития в православното богословие в Новия свят, реших да споделя 
и моите впечатления от случващото се и по-специално от прокламираната от 

1	 Св.	Риболов,	„New	Wave	в	православното	богословие	в	началото	на	ХХІ	век?”,	Християнство и култура,	54/	
6,	2010,	с.	89-101.	

Стоян Танев завършва специалност физика през 1989 г. в Софийския уни-
верситет. Докторската си степен по физика получава едновременно от 
Софийския университет и от Университета „Пиер и Мария Кюри” в Париж, 
Франция. През 1996 г. заминава за Отава, Канада, за едногодишна пост-
докторска квалификация в Университета на Квебек в Хъл. От 1997 до 2005 
г. работи за технологичната индустрия в Отава, като успоредно с това 
завършва инженерна магистърска програма по управление на технологични 
иновации в Университета „Карлтън” в Отава. През 2006 г. до 2009 г. се 
присъединява към същата тази програма като преподавател. От август 
2009 г. е доцент по интегративен иновационен мениджмънт в Южния дат-
ски университет в Одензе, Дания. От 2000 г. Стоян Танев се присъединява 
като външен студент към програмата по Източно християнство в Универ-
ситета „Св. Павел” в Отава, а от 2005 г. и като редовен студент в магис-
търската програма по православно богословие във филиала на Университе-
та „Шеербрук” в Монреал, която завършва през юни 2009 г., защитавайки 
дипломна работа на тема: Понятието за енергия в православното богосло-
вие и във физиката. От 2010 г. Стоян Танев е докторант в катедрата по 
историческо и систематическо богословие при Богословския факултет на 
Софийския университет „Св. Климент Охридски”.
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организаторите на конгреса във Волос постпатристична епоха в развитието на 
православното богословие. 

От коментара на Св. Риболов и от моите собствени наблюдения ми се струва, 
че възгласът за един нов контекстуален и постпатристичен подход към правос-
лавното богословие може да се разглежда като откровен опит да се универса-
лизира един много специфичен богословски контекст – този на настоящото ак-
тивно поколение от православни богослови в САЩ, а така също и на по-младите 
православни богослови, които току-що са завършили образованието си на Запад. 
На тях изглежда им е омръзнало да ги разглеждат като „тясно православни” и 
като „консервативни” по презумпция. Не бива да забравяме, че Джордж Дема-
копулос и Аристотел Папаниколау са основателите на Православния институт 
в Йезуитския факултет на Фордъм, Ню Йорк. Отец Джон Бер, освен че е декан 
на Православната академия „Св. Владимир”, е и гост-професор в същия този 
Йезуитски факултет на Фордъм, Ню Йорк. Разбираемо е, че и за тримата от 
тях диалогът с неправославни е въпрос на екзистенциална необходимост и не на 
последно място, въпрос на мисия (неслучайно темата за мисията е една от те-
мите на конференцията във Волос). В желанието си обаче за един по-динамичен и 
по-ефективен икуменически диалог, това изгряващо поколение богослови изглеж-
да е по-склонно с лека ръка да загърби някои проблематични за диалога теми, 
вместо да ги обхване и да ги разгърне, т.е. наистина да ги контекстуализира в 
нашето време. В крайна сметка, цялата идея на неопатристичния синтез на о. 
Георги Флоровски е точно такава и опитвайки се да го преодолеят и отрекат, 
това ново поколение богослови като че ли се опитва да отреже клона, на който 
седи. И наместо, следвайки своите собствени вдъхновения, да го контекстуали-
зират, те на практика се абстрахират от него, опитвайки се да върнат исто-
рията на православното богословие в началото на ХХ век и да я реконструират 
поновому, т.е. по тяхному (както ще видим по-долу, употребата на антитезата 
конструкция–деконструкция в този случай ще се окаже доста подходяща). 

Интересно е, че конгресът във Волос не е първият подобен опит за „преодо-
ляване” или „надграждане” на православното богословие на ХХ век. За подобен 
опит може да се счита и конференцията Православните прочити на Августин2, 
която беше организирана от Аристотел Папаниколау и Джордж Демакопулос в 
Йезуитския факултет на Фордъм, Ню Йорк, 14–16 юни, 2007 г., и на която имах 
възможността да участвам. Двамата организатори не представиха доклади на 
конференцията, но се включиха с обстоен обзор на темата в публикуваната по-
късно от издателството на богословската академия „Св. Владимир” книга със 
същото заглавие3. Тази конференция се превърна в широк (далеч не само правос-
лавен) форум за съвременна преоценка на богословието на Августин Ипонски и 
множественото число на „православните прочити” ясно показа стремежа към 

2	 Виж:	 http://www.fordham.edu/mvst/conference07/augustine/index.html	 (15.07.2010).	 В	 същия	 дух	 е	 и	
организираната	 през	 тази	 година	 конференция	 от	 същия	 институт:	 The	 First	 Patterson	 Triennial	 Conference	
in	Orthodox/Catholic	Relations	–	Orthodox	Constructions	of	 the	West,	28	 to	30	 June	2010,	Fordham	University	
(http://www.fordham.edu/academics/programs_at_fordham_/orthodox_christian_s/triennial_patterson_/2010_
orthodox_constr_73023.asp	–	15.07.2010).
3	 Виж	George	E.	Demacopoulos&Aristotle	Papanikolaou,	Orthodox Readings of Augustine,	Crestwood,	New	York:	
SVS	Press,	2008,	313	pp.
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отвореност и диалог. 

За съжаление обаче отново православното богословие беше представено доста 
едностранчиво и до голяма степен неадекватно. Сред участниците на конфе-
ренцията, наред с добре известните имена на католически богослови и филосо-
фи като Жан-Лук Марион, Брайън Дайли, Луис Айрес и Дейвид Трейси, и на два-
мата организатори Папаниколау и Демакопулос, отново се открояват имената 
на о. Джон Бер и о. Андрю Лаут. Една от темите на конференцията засегна 
отново богословието на св. Григорий Палама. Темата бе засегната в два от до-
кладите – този на немския протестантски богослов Рихард Флогаус и този на 
американския православен философ Дейвид Брадшоу. Рихард Флогаус за пореден 
път подчерта, че именно той е първият, който е открил Августинови пасажи в 
150-те глави на св. Григорий Палама. Две трети от доклада му бяха посветени 
на това как някои съвременни гръцки философи (визирайки конкретно Йоан Ди-
митракопулос от Университета на Патра, Гърция4) се опитват да му отнемат 
този приоритет, като едва ли не копират неговото „откритие”, без да го цити-
рат. Тази част от доклада се фокусира на поредица от неакадемични, неучтиви 
и дори язвителни забележки по адрес на Димитракопулос в очевиден опит да се 
използва форумът, за да се дискредитира етиката на един изследовател, който 
не присъства и няма възможност адекватно да се защити. В останалата една 
трета от доклада си Флогаус се опита доста повърхностно и неубедително да 
обясни появата на гореспоменатите пасажи в труда на св. Григорий Палама. В 
тази част обаче не беше предложено нищо съществено освен необосновани на-
меци за това как в някои случаи св. Григорий се базирал на казаното от св. Авгу-
стин, а в други случаи го изопачавал5. Негласното съобщение беше, че видите ли, 
св. Григорий Палама едва ли не е достигнал до нивото да бъде последовател на 
св. Августин, а в същото време някои православни богослови от ХХ век си поз-
воляват да критикуват определени позиции на св. Августин. И дума не стана за 
това, че един от приносите на големия православен богослов о. Йоан Романидис 
като изследовател бе да посочи преди доста години (значително преди Флогаус 
да седне пред текстовете на Палама) връзката на идеите на Варлаам от Ка-
лабрия с тези на Августин6, което би могло да обясни защо в аргументите си 
против идеите на Варлаам св. Григорий Палама използва цитати от Августин. 
Ние винаги сме склонни да забравяме, че в споровете си с инакомислещи отците 
на Църквата са опитвали да убеждават, а не да се налагат, поради което мно-
го често са се опитвали да обърнат аргументацията на опонентите си срещу 
самите тях7. Един друг интересен момент е фактът, че много преди Флогаус (в 

4	 Виж	Ἰωάννης Δημητρακόπουλος, Αὐγουστῖνος καὶ Γρηγόριος Παλαμᾶς. Τὰ προβλήματα τῶν Ἀριστοτελικῶν κατη-
γοριῶν καὶ τῆς τιαδικῆς ψυχοθεολογίας. Ἀθῆναι: Παρουσία,	1997.	
5	 Оказа	се,	че	паралелно	с	участието	си	в	конференцията	д-р	Флогаус	е	повдигнал	и	обвинение	за	плагиатство	
срещу	Йоан	Димитракопулос	пред	Фондацията	„Хумболт”,	целейки	да	предотврати	получаването	на	изследова-
телска	стипендия.	За	щастие	след	назначаването	на	експертна	комисия	по	въпроса	(с	участието	на	проф.	дфн	
Георги	Каприев)	повдигнатото	обвинение	бе	сметнато	за	несъстоятелно.	
6	 John	Romanides,	“Notes	on	the	Palamite	controversy	and	related	topics”,	Part	1,	Greek Orthodox Theological 
Review,	Vol.	6,	No.	2,	1960-1961.
7	 Виж	анализа	на	Michele	Trizio,	“Un	uomo	sapiente	ed	apostolico.	Agostino	a	Bisanzio:	Gregorio	Palamas	lettore	
del	De	trinitate”,	Quaestio,	Vol.	6,	2006,	р.	131-189.
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публикация от 1977 г.)8 о. Йоан Майендорф посочва и интерпретира един цитат 

от св. Гр. Палама9, напомнящ психологичния модел на Августин за Светата Трои-

ца, който говори за Светия Дух като тайнствената и неизразима любов между 

Отца и Сина. Много по-задълбочен анализ на тази тема може да се намери в 

една по-скорошна работа на о. Александър Голицин10. 

Интересното е, че най-православно звучащият доклад на конференцията беше 

този на православния американец Дейвид Брадшоу, който през 2004 г. с книга-

та си Аристотел на Изток и на Запад11 на практика поднови дискусията върху 

богословието на божествените енергии (последният принос в тази насока е 

току-що публикуваната книга на френския патролог-богослов Жан-Клод Ларше 

Богословието на божествените енергии12). Говорейки за метафизиката на Авгус-

тин и споменавайки някои от разликите с богословието на св. Григорий Палама 

и Тома от Аквино, засягащи нетварния характер на божествените енергии, 

Дейвид Брадшоу попадна под атаката на един друг американски православен бо-

гослов – Дейвид Бентли Харт, а така също и на гробното мълчание на другите 

присъстващи православни богослови. В неформалните разговори в почивката 

Дейвид Бентли Харт сподели, че не разбира защо се обръща толкова много 

внимание на св. Григорий Палама и че той (Палама) не е нито толкова голям 

богослов, нито пък добър философ. Като пример за несъстоятелността на пала-

митските позиции Дейвид Бентли Харт посочи учението за реалността на иси-

хасткия опит на боговидението в нетварните божествени енергии и светлина. 

Намесилият се по-късно в разговора о. Джон Бер от своя страна подчерта, че 

в началния етап на спора между Варлаам и св. Григорий Палама светецът така 

и не разбрал за какво говори Варлаам, защото не познавал достатъчно добре 

Аристотел13, а така също, че в дискусията си с Варлаам св. Григорий Палама 

ясно посочва, че самият той не претендира да е виждал божествена светлина, 

а само защитава опита на други монаси (сякаш светецът би трябвало да излезе 

с официална декларация за детайлите на богопознавателния си опит). О. Джон 

Бер посочи също така, че има вече изследвания, показващи, че споменаването 

на светлината в богопознавателния опит в монашеските среди във Византия 

е имало доста по-широк и не толкова буквален смисъл, в който ние днес се оп-

8	 John	Meyendorff,	 ”The	Holy	 Trinity	 in	Palamite	 theology”,	 in	Michael	 Fahey	 and	 John	Meyendorff,	 Trinitarian 
theology East and West,	Holy	Cross	Orthodox	Press,	1977,	p.	40.	
9 Cap. Phys.	36,	PG	150,	col.	1144D-1145A.
10	 Виж	например	Alexander	Golitzin,	“Dionysius	the	Areopagite	in	the	Works	of	Gregory	Palamas:	On	the	Question	
of	a	'Christological	Corrective'	and	Related	Matters”,	St Vladimir's Orthodox Theological Quarterly,	Vol.	46,	No.	2,	
2002,	с.	163-190.	
11	 Виж,	David	Bradshaw,	Aristotle East and West:	Metaphysics and the Division of Christendom,	Cambridge	and	
New	York:	Cambridge	University	Press,	2005.
12	 Виж	Jean-Claude	Larchet,	La théologie des énergies divines: Des origines à saint Jean Damascène.	Paris:	Cerf,	
2010,	496	pp.
13	 В	това	свое	мнение	о.	Дж.	Бер	най	вероятно	следва	Robert	E.	Sinkewicz,	The	Doctrine	of	Knowledge	of	God	in	
the	Early	Writings	of	Barlaam	the	Calabrian,	Medieval Studies,	Vol.	44,	1982.	Това	мнение	се	опровергава	в	рабо-
тата	на	Иван	Христов,	Битие и съществуване в дискусията за метода между св. Григорий Палама и Варлаам от 
Калабрия, Хуманизъм, култура и религия,	София:	Лик,	1996.	
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иваме да го интерпретираме14. При въпроса на един млад гръцки богослов какво 

точно тогава са видели апостолите на планината Тавор, о. Джон Бер отново 

подчерта, че трябва да бъдем внимателни с употребата на светлината като 

метафора, давайки пример със смисъла на светлината в литургичния опит (ко-

гато например вярващите на края на Светата литургия пеят „Ние видяхме 

истинската светлина”). 

Изключение от негативните коментари (подобно на конференцията във Волос) 

направи о. Андрю Лаут, който, след като о. Джон Бер твърдо отказа да го на-

прави, отговори на въпроси на участници по отношение на характера на бого-

познавателния опит в исихазма. На предишния ден (14 юни) независимо от кон-

ференцията о. Андрю Лаут изнесе доклад в рамките на поредицата от лекции 

в Университета „Фордъм”, озаглавен Православието в Америка15. Докладът му 

беше върху св. Августин като интерпретатор на псалмите. Един от ключовите 

моменти в него беше идеята, че за да се оцени наследството на св. Августин, 

трябва да се излезе от зоната на полемичните теми и да се погледне към него-

вата омилетика и екзегетика.

Дискусията, която се породи по време на конференцията, определено заслужава 

внимание и може да се проследи в докладите на Брадшоу и Харт в цитираната 

по-горе книга (всъщност в книгата аргументите са много по-детайлни). Ин-

тересното е, че в коментара си към доклада на о. Джон Бер за св. Августин и 

Никейския събор Дейвид Бентли Харт полу на шега го нарече неправославен, за-

щото се опитва да гради богословието си само на първите три века, опитвайки 

се сякаш да забрави всичко, което е направено на Вселенските събори. 

В предоставения обзор в увода си към книгата Аристотел Папаниколау и Джор-

дж Демакопулос се стремят към един по-различен подход спрямо православно-

то отношение към Августин Ипонски, като специално се споменава критиката 

от страна на прот. Йоан Романидис и се намеква за неговото (на Романидис) 

„малко архаично” учение за енергиите. Отбелязва се още, че на някои места 

преводът на о. Романидис на пасажи от Августиновото За Светата Троица (De 

Sancta Trinitate) се отличава от казаното от св. Августин (каквото и да означава 

това), но без да се посочват конкретни места. В крайна сметка, след края на 

конференцията остана неизяснен въпросът за кой по-точно православен прочит 

ставаше дума на цялата конференция. Не се усети някакво единно православно 

мнение, липсваха православни богослови, които реално могат да допринесат към 

темата, и нямаше действителен диалог с другомислещи, който би могъл да бъде 

полезен както за православни, така и за неправославни. Парадоксалното бе, че 

14	 Доколкото	разбрах,	О.	Джон	Бер	имаше	предвид	статията	на	John	McGuckin,	The Notion of Luminous Vision 
in 11th Century Byzantium: Interpreting the Biblical and Theological Paradigms of St. Symeon the New Theologian. 
in:	Work & Worship at the Theotokos Evergetis.	[Acts	of	the	Belfast	Byzantine	Colloquium.	Portaferry	1995	]	Ed.	M	
Mullett.	Queens	University	Press.	Belfast,	1997.	90-123.
15	 Виж:	http://www.fordham.edu/images/theology/orthodoxy/louth._lecture_2007.pdf	(15.07.2010).
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някои от католическите богослови (например Дейвид Трейси16) бяха като че ли 
по-критични и по-реалистични към делото на Августин. На всичко отгоре аме-
риканските ни православни колеги на няколко пъти попадаха в смешни ситуации 
пред инославните участници, конфронтирайки се едни срещу други. 

Причината, поради която се наех да изложа подробности от конференцията в 
Ню Йорк през 2007 г., е желанието ми да се илюстрира по-цялостно тезата 
на Светослав Риболов за наличието на целенасочен опит от група англоезични 
православни богослови да „доизградят” или да „надградят” православното богос-
ловие на ХХ век. Доказателство за това е и фактът, че конференцията във 
Волос (3–6 юни, 2010) не е последната от този род. Скоро след конференцията 
във Волос, на 28 и 29 юни тази година, в Православния институт на Йезуитския 
университет на Фордъм, Ню Йорк, се е провела още една конференция, органи-
зирана от Аристотел Папаниколау и Джордж Демакопулос, озаглавена Право-
славните конструкции за Запада17. Интересно е, че конференцията се обявява за 
продължение на конференцията Православните прочити на Августин, на която 
организаторите Аристотел Папаниколау и Джордж Демакопулос били останали 
поразени от факта, че през ХХ век някои православни богослови са създали из-
куствено разделение между категориите за Изток и Запад с цел тяхното (на 
тези православни богослови) собствено самоопределение в търсене на тяхната 
идентичност като православни. 

Както виждаме, аргументът за съществуването на собствено небогословски и 
дори лични мотиви за избора и възникването на някои от основните богословски 
теми на ХХ век започва да се използва доста често. Тези богослови не се споме-
нават по име в описанието на целите на конференцията, но един от тях е много 
конкретно обсъден и директно критикуван в докладите – о. Георги Флоровски, 
другият, за който става дума, несъмнено е Владимир Лоски. Според организа-
торите изкуствено създаденото и несъществуващо разделение между Изток и 
Запад не само че води до създаване на една невярна представа за това какво 
е Западът, но и до неверни представи за това каква е същността на самото 
Източно православие. Това според организаторите, а така също и според някои 
от участниците налага необходимостта от деконструкция на православните 
конструкции на Запада, с която те очевидно са се заели. Интересно е, че според 
организаторите сред главните потърпевши от това изкуствено разделение на 
Изток и Запад са... източноевропейските страни, които в момента полагат уси-
лия за своята самоидентификация. Ясно е, че в най-скоро време можем да очаква-
ме организирането на подобен тип конференции и в източноевропейски страни. 
Имайки наум участниците във Волос и особената позиция на Румънската църква 
към икуменизма, твърде вероятно тази страна да е Румъния. По интересно е 
обаче друго, и то именно е причината да бъде спомената последната конферен-
ция в Университета „Фордъм”. По думите на един от участниците, който бе и 

16	 Дейвид	Трейси	отбеляза	например,	че	не	само	православните	имат	проблеми	с	някои	страни	от	богослови-
ето	на	св.	Августин.	„Самите	ние,	каза	той,	понякога	не	знаем	какво	да	правим	с	него”.	От	своя	страна	Жан-Лук	
Марион	посочи,	че	според	него	богословския	подход	на	Августин	се	отличава	не	само	от	този	на	Източните	
отци,	но	и	от	установената	по	това	време	Латинска	традиция.	
17	 Виж	http://www.fordham.edu/mvst/conference10/orthodox/index.html	(15.07.2010).
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едно от главните действащи лица в групата на организаторите на Волоската 
конференция – дякон Павел Гаврилюк – „ние свидетелстваме за нещо ново, веро-
ятно за една нова тенденция, вероятно за една нова школа православно бого-
словие (защо да не говорим вече за школата на Фордъм?)”18. Такова изказване 
звучи по-скоро като програма за действие, отколкото като някакъв мимолетен 
коментар от доклад на един от участниците в конференцията. 

В заключение може да се каже, че предложеният тук коментар няма за цел да 
гради някаква конспиративна теория. Убеден съм, че и в коментара на Светос-
лав Риболов не става дума за подобен опит. В крайна сметка, целта беше, пър-
во, да се резюмират мненията на една определена група от известни и добре 
школувани православни богослови по начина, по който самите те самите се 
изразяват, и второ, да се разграничат някои определени тенденции, които мо-
гат да се характеризират като, меко казано, тревожни. По всичко изглежда, че 
тези тенденции включват „детронирането” на о. Г. Флоровски и В. Лоски като 
авторитети на православната богословска мисъл на ХХ век. Тази тенденция за-
почва да се изявява все по ясно, като се демонстрира желание и опит за диалог, 
но в същото време се изолират добре известни и авторитетни православни 
богослови като о. Георги Драгас от Православната академия на Светия Кръст в 
Бостън, САЩ, който е ученик както на о. Г. Флоровски, така и на о. Йоан Романи-
дис, и който би могъл да предостави автентични свидетелства за които и да е 
аспекти от делото им. От този процес са като че ли изолирани и редица други 
изследователи от Югоизточна, Западна Европа и Русия, които са иначе сериозни 
изследователи на православната традиция и световно признати учени. В този 
смисъл може да се каже, че се инсценира един диалог, който е нито толкова 
православен по съдържание (защото се опитва да преодолее съществени черти 
на православното богословие не само през ХХ век), нито пък се случва (защото 
се опитва да изолира ключови фигури на съвременни авторитетни православни 
богослови, които имат реално какво да допринесат към темата). Това до голяма 
степен обезсмисля усилията на нашите колеги, защото рано или късно цената 
на придобитата от тях известност ще е за сметка на тяхната дискредитация. 

Една друга тенденция е опитът за принизяването на ролята на учението за 
различието между Божията същност и Божиите енергии в православното бо-
гословие. За съжаление това принизяване не е просто въпрос на богословско 
мнение, тъй като то е обвързано със силата на съборни решения на Православ-
ната църква. Затова може би то се прокарва малко по-сдържано – в кулоарите, 
в отделни забележки по време на неформални разговори или в рамките на други 
теми. По всичко изглежда обаче, че не е далече времето когато критиките сре-
щу това учение от страна на това ново течение в православното богословие 
ще получат много по-ясна артикулация. 

Една трета тенденция представлява опитът за размиването на границите 
между богословския „Изток” и „Запад”. От една страна, на такъв опит може 
да се погледне съвсем естествено в условията на световната икономическа 

18	 Виж:	http://bekkos.wordpress.com/2010/07/15/notes-from-the-fordham-conference-part-two/	(15.07.2010).
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глобализация и европейска интеграция. От друга страна обаче, изглежда напъл-
но невероятно безкритичното размиване на богословските граници да бъде от 
полза за когото и да е. То, първо, няма как да бъде исторически защитено, дори 
и от самия така наречен Запад. И второ, връзката между Църква и общество на 
Запад днес е станала толкова крехка, че самият Запад едва ли се интересува 
от подобен тип размиване. Ситуацията е може би по-различна в САЩ, където 
религията (в нейното доминиращо протестантско въплъщение) играе доста по-
силна и по-различна роля. Може би именно заради това гласовете, изразяващи 
горепосочените тенденции, се чуват именно оттам. Това обаче не отнема чув-
ството за противоречие в поканата за ангажиране с едно ново контекстуално 
богословие, което всъщност се опитва да универсализира много специфичен 
контекст, който далеч не може да се счита за универсален.
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Джорджо Агамбен

ЦЪРквата и ЦаРството

Обръщението1 на един от най-древните текстове на църковната традиция, 
посланието на Климент до коринтяните, започва с думите: „Божията църква, 
странстваща в Рим, до Божията църква, странстваща в Коринт”. Гръцкият 
термин paroikousa, който преведох като „странстваща“, означава временното 
пребиваване на изгнаника, заселника или чужденеца в противовес на пълноправ-
ното жителство на гражданина, на гръцки katoikein. Бих искал да подема тази 
формула, за да се обърна, тук и сега, към странстващата или изгнаната в Па-
риж Божия църква2. Защо избрах тази формула? Защото темата на моята лекция 
е месията и paroiken, странстването на чужденеца, е терминът, означаващ 
пребиваването на християнина в света и неговия опит на месианското време. 
Може да се каже, че терминът е технически, защото Първото послание на Пе-
тър (1 Пет. 1:17) определя времето на Църквата като ho chromos te-s paroikias3, 
което би могло да се преведе и като „времето на енорията“4, ако не се забравя, 
че „енория“ означава още „странстването на чужденеца“.

Думата странстване не предпоставя нищо за хронологичната си продължител-
ност. Странстването на Църквата на земята може да продължи и фактичес-
ки продължава векове и хилядолетия, без това с нищо да промени особената 
природа на нейния месиански опит на времето. Нещо, на което да се наблегне 
в противовес на често срещаното сред богословите становище за някакво 
„забавяне на пришествието“. Според това мнение, което винаги съм намирал 
за богохулно, когато очакващата непосредственото завръщане на месията и 
края на времената първа християнска общност си дала сметка, че е налице за-
къснение, което не можела да превъзмогне, тя променила ориентацията си и се 
организирала като устойчива юридическа институция. С други думи, тя преста-
нала да paroiken, да странства в света, и започнала да katoikein, да го обитава 
пълноправно като всяка друга светска институция.

Ако това беше вярно, тогава Църквата щеше да е изгубила определящия я и еди-
носъщен с нея месиански опит на времето. Времето на месията сочи всъщност 

1	 Преводът	е	направен	по	Giorgio	Agamben,	La Chiesa e il Regno,	Roma,	nottetempo,	2010.
2	 Този	текст	е	беседа,	изнесена	на	8	март	2009	г.	в	„Парижката	Света	Богородица”.
3	 „времето	на	вашето	странстване“	според	синодалния	превод	на	Библията.
4	 Италианската	дума	за	енория	е	parrocchia.

Джорджо Агамбен (1942) е италиански философ, преподавал в различни 
италиански, френски и американски университети. Сред многобройните му 
книги могат да бъдат изтъкнати Homo sacer (1995), Оставащото време 
(2000), Царството и Славата (2007).
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не хронологична продължителност, а качествено преобразуване на времето. За 
това време изобщо е немислимо нещо като хронологично закъснение в смисъла 
на закъсняващ влак. Както опитът на месианското време прави невъзможно 
устойчивото обитаване в него, така няма място и за закъснение. Тъкмо това 
припомня Павел на солуняните: „А за времената и годините, братя, няма нужда 
да ви се пише, защото сами вие твърде добре знаете, че денят Господен идва 
тъй, както крадец нощя”5 (1 Сол. 5,1-2). Идва (erchetai) е в сегашно време, тъй 
както месията е наречен в евангелията ho erchomenos: „идващият“, неспирно 
идващият. Валтер Бенямин, съвършено схванал урока на Павел, го повтаря по 
своему: „Всеки ден, всеки миг е малката врата, през която влиза месията“.

Бих искал да ви говоря именно за структурата на това време, тоест за време-
то на месията. Първото недоразумение, което следва да избегнем, е обърква-
нето на месианското с апокалиптичното време. Апокалиптикът се разполага в 
последния ден, в деня на гнева, той вижда края на времето и описва видяното. 
Живяното от апостола време обаче не е краят на времето. Ако искаме да фор-
мулираме различието между месианско и апокалиптично, можем, мисля, да кажем, 
че месианското не е краят на времето, а времето на края. Не краят на времето 
е месиански, а месианско е отношението на всеки миг, на всеки kairos с края на 
времето и вечността. Павел се интересува значи не от последния ден, от мига, 
в който времето свършва, а от свиващото се и започващо да свършва време. 
Или ако предпочитате, от оставащото между времето и неговия край време. 

Еврейската традиция познава разграничението между две времена или два свя-
та: olam hazzeh, времето от сътворението до края на света и olam habba, 
започващото след края на времето време. И двата термина присъстват с гръц-
кия си превод в текста на посланията. Ала месианското време, живяното от 
апостола време, което едничко го интересува, не е нито olam hazzeh, нито olam 
habba, то е оставащото между тези две времена време след разсичането на 
времето от месианското събитие (което за Павел очевидно е възкресението).

Как трябва да схващаме това време? На пръв поглед, ако то се представи гео-
метрично като отрязък от линия, изглежда, че даденото от мен определение – 
времето, оставащо между възкресението и края на времето – не затруднява. 
Всичко се променя обаче, ако се опитаме да мислим имплицирания в него опит 
на времето. Очевидно е, че живеенето на „оставащото време“, опитът на „вре-
мето на края“, може да означава единствено коренно преобразуване на обичай-
ната представа и опит на времето. Тук вече не става дума за хомогенната и 
безкрайна линия на хронологичното време (представима, но изпразнена от всеки 
опит), нито за немислимата точка на мига на края. Нито можем да го мислим 
като онзи отрязък от хронологичното време между възкресението и края на 
времето. Тук по-скоро става дума за време, което расте и напира, действа и 
преобразява отвътре хронологичното време. От една страна е времето, което 
времето ни дава, за да ни свърши, а от друга, е времето, което ни остава, вре-
мето, от което се нуждаем, за да свършим времето, за да превъзмогнем обичай-

5	 Синодалният	превод	на	Библията	тук	е	променен	според	направения	от	Агамбен	прочит.
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ната представа за времето и се освободим от нея. Докато тя, във времето, в 
което вярваме, че сме, ни разделя от това, което сме, и ни превръща в безсилни 
зрители на нас самите, то, напротив, времето на месията, творческо време, 
време, в което за пръв път ние въздействаме на времето, е времето, което сме 
самите ние. И това време не е разположено в някакво невероятно другаде или 
в бъдещето време. Напротив, то е единственото действително време, един-
ственото време, което можем да имаме. Опитът на това време изисква пълно 
преобразуване на нас самите и начина ни на живот.

Това твърди в едно необикновено изречение Павел, навярно най-хубавото опре-
деление на месианския живот (1 Кор 7, 29-31): „Това ви казвам, братя, защото 
времето се сви (ho kairos synestalmenos esti – глаголът systellein посочва както 
сгъването на платната, така и прибирането на животното в себе си преди 
скок),  та ония, които имат жени, да бъдат като че нямат (hōs mē); и които 
плачат – като че не плачат; и които се радват – като че се не радват; и които 
купуват – като че не притежават; и които се ползуват от тоя свят – като да 
се не ползуват; защото е преходен образът на тоя свят“.

Няколко реда преди това Павел казва за месианското звание (kle-sis): „Всякой да 
си остава в званието, в което е призван. Роб ли си призван, да те не е грижа; но 
дори и ако можеш да станеш свободен, по-скоро се възползувай от робството“6. 
Това hōs mē, „като че не“ означава, че крайният смисъл на месианското звание е 
отзоваването на всяко звание. Тъй както месианското време, без просто да го 
премахне, отвътре преобразува хронологичното време, така месианското зва-
ние, благодарение на hōs mē, на „като че не“ отзовава всяко звание, отвътре 
изпразва и променя всеки фактически опит и условие, за да ги отвори за нова 
употреба („по-скоро се възползувай от робството“).

Въпросът е важен, тъй като ни позволява правилно да мислим определящото ме-
сианското условие отношение между последните и предпоследните неща. Може 
ли християнинът да живее единствено с последните неща? Дитрих Бонхьофер 
разобличава фалшивата алтернатива между радикализъм и компромис, защото и 
в двата случая имаме драстично разделяне на последните неща от предпослед-
ните, тоест от всекидневно определящите нашите човешки и обществени ус-
ловия неща. Тъй както месианското време е не друго време, а съкровено преобра-
зуване на хронологичното време, така живеенето с последните неща означава 
преди всичко живеене другояче с предпоследните. Есхатологията в този смисъл 
е не друго, а преобразуване на опита на предпоследните неща. И доколкото пос-
ледните неща имат място преди всичко в предпоследните, те – против всеки 
радикализъм – не могат да бъдат безнаказано отречени; ала при все това – по 
същата причина и против всяко изкушение за компромис – те в никакъв случай 
не могат да бъдат призовани против последните. Затова Павел изразява меси-
анското отношение между последното и непоследното с глагола katargein, който 
означава не „разрушавам“, а „обездействам”. Последната реалност обезсилва, 
снема и преобразува предпоследните реалности и при все това именно и преди 

6	 В	тези	два	цитата	синодалният	превод	на	Библията	също	е	променен	в	съответствие	с	направения	в	текста	
прочит.
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всичко те са нейното свидетелство и изпитание.

Това ни позволява да разберем положението на Царството според Павел. Налага 
се да припомня, против обичайната есхатологична представа, че за него време-
то на месията не е бъдещето. Изразът, с който той говори за това време, е 
винаги to nyn kairos, „времето сега“. Както пише в 2 Кор. 6:2: „Ето сега благопри-
ятно време, ето сега ден на спасение!“. Думите рaroikia и parousia, странства-
нето на чужденеца и присъствието на месията, имат една и съща структура, 
изразена на гръцки чрез parà, присъствие, което раз-тяга времето, вече, което 
е още не7, разширяване, което не е отлагане, а разлом и вътрешно откъсване 
от настоящето, позволяващо ни да въздействаме на времето.

Опитът на това време следователно не е нещо, което Църквата би могла да 
избере да има или да няма. Църквата е само в това време и чрез това време.

Как стои въпросът с този опит на Църквата днес? Дойдох, за да поставя този 
въпрос тук и сега, на странстващата в Париж Христова църква. Позоваването 
на последните неща до такава степен е изчезнало от думите на Църквата, че 
не без ирония бе забелязано, че Римската църква е затворила есхатологичното 
си гише. А с още по-горчива ирония един френски теолог можа да напише: „Хрис-
тос възвести Царството, но дойде Църквата“8. Безпокояща констатация, каня 
ви да помислите над нея.

След казаното за структурата на месианското време е ясно, че не става дума в 
името на радикализма да се упреква Църквата за компромиса  със света. Нито 
пък целта е да се представи с жеста на най-големия православен богослов на 
ХIХ век, Достоевски, Римската църква в образа на Великия инквизитор.

Въпросът по-скоро е за способността на Църквата да чете „знаците на вре-
мената“, както ги нарича Матей (Мат. 16:3), ta semeia tōn kairōn. Какви са тези 
„знаци“, които апостолът противопоставя на суетното желание да се разпоз-
нава видът на небето9? Историята е предпоследна спрямо Царството, но как-
то видяхме, неговото място е преди всичко в нея. Живеенето на времето на 
месията изисква значи способността да се четат знаците на присъствието 
му в историята, да се разпознава печатът на икономията на спасението в ней-
ния ход. В очите на църковните отци, но също и на философите, размишлявали 
над философията на историята, която е и остава (дори при Маркс) същностно 
християнска дисциплина, историята се явява като пронизано от напреженията 
на две противоположни сили поле: първата – наречена от Павел в един колкото 
прочут, толкова и загадъчен откъс от Второто послание до Солуняните10 to 

7	 С	тези	два	термина	„вече“	и	„още	не“,	в	смисъл	че	възкресението	вече	се	е	случило,	но	все	още не	се	е	
осъществило	за	всички	хора,	лутеранският	теолог	Оскар	Кулман	(1902–1999)	изразява	християнския	опит	на	
времето	в	своята	книга	Христос и времето	(Oscar	Cullmann,	Christus und die Zeit,	Zürich,	Zollikon,	1946).	
8	 Тези	прословути	думи	на	френския	историк	на	християнството	Алфред	дьо	Лоази	(1857–1940)	са	от	книгата	
му	Евангелието и Църквата	(1902),	с	която	започва	кризата	на	модернизма	в	Католическата	църква.
9	 Този	стих	в	синодалния	превод	на	Библията	гласи:	„Лицемерни,	вида	на	небето	умеете	да	разпознавате,	а	
личбите	на	времената	не	можете	ли?“.
10	 2	Сол.	6:7.
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catechon – задържа и по необходимост отлага края по протежението на линей-
ния хомогенен ход на хронологичното време; а втората, напрягайки началото и 
края, постоянно прекъсва и свършва времето. Първата сила наричаме Закон или 
Държава и нейното звание е икономическо, звание на безкрайното управление на 
света; а втората сила наричаме месия или Църква, чиято икономия, доколкото 
е икономия на спасението, е градивно крайна. Човешката общност може да се 
изгради и оцелее само ако двата полюса са налице и диалектичното отношение 
и напрежение между тях е удържано.

Именно това напрежение сякаш е напълно изчерпано днес. Ведно с отслабването 
и изчезването на възприятието на икономията на спасението в историческото 
време, икономиката разпростира сляпото си, безогледно господство над всич-
ки страни на обществения живот. Изоставено от Църквата, есхатологичното 
изискване се завръща в секуларната и пародийна форма на профанните всезнай-
ковци, които, преоткрили овехтелия пророчески жест, възвестяват необратими 
катастрофи във всяка сфера. Обявяваното от световните правителства със-
тояние на постоянна криза и извънредно положение във всяко кътче на света е 
само секуларизирана пародия на непрестанното осъвременяване11 на Страшния 
съд в историята на Църквата. На затъмнението на месианския опит за изпъл-
ването на закона и времето съответства нечуваната хипертрофия на правото, 
което, претендирайки да законодателства над всичко, предава чрез ексцеса на 
легалност изгубването на всяка легитимност12. Казвам го тук и сега, като 
меря своите думи: днес на земята няма легитимна власт и самите властници 
на света са убедени в тази своя нелегитимност. Пълното юрисдициране и ико-
номизиране на човешките отношения, объркването между онова, което можем да 
вярваме, да се надяваме и да обичаме, и това, което сме длъжни да правим или да 
не правим, да казваме или да не казваме, знак не само за кризата на правото и 
държавата, но също и най-вече за тази на Църквата. Защото Църквата може да 
живее като институция само удържайки се в непосредственото отношение със 
собствения си край. Добре е да не забравяме, че за християнското богословие 
има само една легална институция, която не знае ни прекъсване, ни край: адът. 
Моделът значи на днешната стремяща се към безкрайно икономизиране на све-
та политика е собствено адски. А Църквата, ако отсече изначалната си връзка 
с paroikia, не може да не се изгуби във времето.

Затова въпросът, който дойдох да ви поставя, без при това да имам никакъв 
друг авторитет освен упорития навик да чета знаците на времето, е следният: 
ще се реши ли накрая Църквата да улови историческия случай и да преоткрие 
месианското си звание? В противен случай опасността е и тя да бъде повлечена 
от заплашващото всички земни правителства и институции крушение.

Превод от италиански и бележки: Владимир Градев 

11	 Препратката	 тук	 е	 към	 предприетото	 след	 Втория	 ватикански	 събор	 (1961–1965)	 „осъвременяване“	
(aggiornamento)	на	Католическата	църква.	
12	 Тук	Агамбен	си	служи	с	направеното	от	Карл	Шмит	разграничение	между	легалност	и	легитимност.	Виж	Carl	
Schmitt,	Legalität und Legitimität,	Münich,	Dunckler	und	Humblot,	1932.	
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Светослав Малинов

ПРавосЛавие и демокРаЦия: 

оПит за ПоЛитиЧеска 

теоЛоГия

Настоящото изследване е опит за навлизане в неразработеното изследовател-
ско поле на православната политическа теология. Самият избор на наименова-
нието – в случая отказ от алтернативата „политическо богословие” – загатва 
за известна чуждост и неестественост на присъствието в рамките на правос-
лавието. Като доказателство за това твърдение бих посочил, че в контекста 
на православието самият въпрос „кои са големите православни политически 
теолози?” не само няма да получи отговор, но до голяма степен ще събуди не-
доумение. В контекста на западното християнство този въпрос е напълно раз-
бираем и неговият отговор със сигурност ще включва имена като Карл Барт, 
Дитрих Бонхофер, Джон Къртни Мъри, Карл Шмит, Йохан Метц, Райнхолд Нийбур, 
а мнозина биха поставили в началото св. Августин и св. Тома1. 

Част от обяснението е в самото дефиниране на политическата теология като 
анализ и критика на политиката от теологическа гледна точка. Това изследова-
телско поле бива описвано като пресечна точка между академичната дисципли-
на политическа теория и теологията, където се разглеждат общи за тях теми. 

1	 Вж.	представителната	за	западното	разбиране	публикация	The Blackwell Companion to Political Theology, 
edited	by	Peter	Scott	and	William	T.	Cavanaugh,	Blackwell	Publishing,	2004.	Книгата	е	изцяло	посветена	на	по-
литическата	теология	с	претенция	за	аналитична	и	историческа	дълбочина.	Главата	Eastern Orthodox Thought,	
написана	от	Michaеl	Plekon,	потвърждава	нашата	теза	както	методологически,	така	и	съдържателно.

Светослав Малинов е роден през 1968 г. Магистър по политология (СУ) 
и магистър по политическа философия (Йорк, Великобритания). Специа-
лизирал политически науки в САЩ, Великобритания, Норвегия и Италия. 
Защитил докторат в областта на историята на политическата мисъл 
през 1999 г. От 2000 г. е главен асистент по политическа теория във 
Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Автор е на ре-
дица публикации в областта на политическата теория и историята на 
политическата мисъл. Съставител е на двутомната антология Консер-
ватизмът (т. I, 1999 г.; т. II, 2000 г.), както и на монографията Критика 
на политическия рационализъм. Изследване върху политическата мисъл 
на Едмънд Бърк (София, 2003 г.). Главен редактор на теоретичното спи-
сание за политика и култура „Разум”. Депутат в 40-то Народно събра-
ние (2005-2009 г.), а в момента е депутат в Европейския парламент от 
Групата на Европейската народна партия.
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Което означава двупосочно движение на мисълта: осмисляне на политическите 
следствия от богословската догматика и осмисляне на политическите феноме-
ни от гледна точка на богословието. Нашата тема за православието и демокра-
цията е напълно легитимна за политическата теология. Нейното разглеждане 
съдържа претенцията да извлече определени политико-теоретични следствия 
от православната догматика и същевременно да осмисли конкретен политиче-
ски феномен – демокрацията – от теологическа гледна точка. 

Би трябвало да е очевидно че не става дума за абстрактни аргументи, затво-
рени в рамките на чисто академичен или църковен дебат. Изправени сме пред 
въпроса за връзката между вероятно най-дълбокия пласт на нашата културна 
идентичност и политическия режим, в който доброволно сме избрали да живе-
ем – връзката между православие и демокрация. Парадоксален е фактът, че без 
да имаме теоретичен, вече имаме недвусмислен политически отговор на въпро-
са съвместимо ли е православието с демокрацията. Националният политически 
елит като цяло осъществи целта за членство в Европейския съюз, която стъпка 
по стъпка се бе превърнала в обща цел за почти всички българи. В този безпре-
цедентен съюз на демокрации България е част от група православни държави, 
към която със сигурност ще се присъединят и други. 

Обикновено политическите преломи стават по друг начин. Учените, анализато-
рите, културните дейци изработват аргументи и контрааргументи, създават 
свои теории, откриват слабости в тези на опонентите си, разбират в дълбочи-
на нещата и след това се опитват да обяснят на не чак толкова прозорливите 
политици за какво иде реч. В нашия случай се радваме на плодовете на политиче-
ски проект, ключова тема от който остана почти недокосната през последните 
две десетилетия. Днес имаме привилегията да проведем този важен разговор, 
освободени от бремето на мъчителното очакване и политическата неизвест-
ност. Привилегия, която част от православните християни все още нямат.

„Ориентализиране” на православието

Нашата тема отдавна е влязла в обсега на западната научна книжнина. Въпреки 
липсата на православни нейни интерпретации и очевидната  сложност по нея 
са се натрупали достатъчно количество публикации, за да можем да говорим за 
обща предварителна визия или по-точно общ предразсъдък към политическите 
измерения на православието2. Можем да го кажем и по-остро – известно време 
западните анализатори се упражняваха на гърба на мълчаливите православни, и 

2 Най-известната	публикация,	защитаваща	тезата,	че	православието	е	трудно	съвместимо	с	демокрацията,	
е	статията	на	Самюъл	Хънтигтън	The Clash of Civilizations?,	Foreign	Affairs	72	(Summer	1993),	която	впослед-
ствие	прераства	в	книга.	За	по-обща	дискусия	относно	православието	и	неговата	враждебност	към	модер-
ността	и	съответно	политическите	 	измерения	вж.	Clark,	Victoria.	Why	Angels	Fall:	A	Journey	Through	Orthodox	
Europe	from	Byzantium	to	Kosovo,	St.	Martin’s,	New	York,	2000;	Clendenin,	Daniel.	Eastern	Orthodox	Christianity:	A	
Western	Perspective,	Grand	Rapids,	Michigan,	1994;	Pollis,	Adamantia.	“Greece:	A	Problematic	Secular	State”	in:	
Safran,	William	ed.,	The	Secular	and	the	Sacred:	Nation,	Religion,	and	Politics,	Frank	Cass,	London,	2003;	“Eastern	
Orthodoxy	and	Human	Rights”,	Human	Rights	Quarterly,	1993,	vol.15.	Относно	преценката	за	политическото	раз-
витие	на	Балканите	вж.	Kaplan,	Robert.	Balkan Ghosts: A Journey Through History,	St	Martin’s	Press,	New	York,	
1993,	както	и	статията	„Yugoslavia’s	fate,	and	Europe’s”,	New York Times,	opinion	and	editorial	section,	6	October	
2000.
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то за сметка на политическото бъдеще на последните. Най-яркият пример за 
това е нашумялата книга на Самюъл Хънтингтън Сблъсъкът на цивилизациите и 
преобразуването на световния ред, публикувана през 1996 г.3 По-малко от десе-
тилетие след рухването на Берлинската стена, без да са се произнесли полити-
ческите теоретици и православните теолози и без да съществуват стабилни 
догматически ориентири (а може би тъкмо поради всички това), православните 
християни набързо получиха отговор на въпроса каква е връзката между христи-
янство и демокрация. Отговор крайно нелицеприятен и обезкуражаващ, който не 
трябва да бъде забравян. 

Според Хънтингтън след края на Студената война сцената на световната поли-
тика приема нов облик. В този нов свят най-значимите и опасни конфликти няма 
да бъдат между бедни и богати или между други икономически дефинирани гру-
пи, а между народи, принадлежащи към различни културни общности. Насилието 
между държави и групи, принадлежащи към подобни различни общности, ще има 
потенциала да ескалира и да противопоставя цели страни и народи. Накратко: 
познатото военно и идеологическо съперничество между двете свръхсили ще 
бъде заменено от сблъсък между цивилизации.

Няма да се спираме на класификацията на цивилизациите, която Хънтингтън 
предлага. Достатъчно е да споменем, че Европа е отделна цивилизация с ядро 
Франция и Германия. По време на Студената война Европа е притежавала ясна 
разделителна линия между капиталистическия Запад и комунистическия Изток. 
С рухването на комунизма обаче възниква необходимост да се потърси отговор 
на въпроса: що е Европа? Къде е нейната източна граница? И още по-важно: на 
кои страни трябва да се гледа като на европейски и съответно като на потен-
циални членки на Европейския съюз и НАТО4?

За да има пълна яснота, Хънтингтън прилага географска карта, представяща 
източната граница на западната цивилизация. Тази граница отделя Русия от 
Финландия, Естония, Латвия, Литва; разделя Беларус и Украйна от Полша; раз-
сича Румъния и отделя Сърбия, България, Македония и Албания от западните им 
съседи. Какъв е принципът на това разделение? „Европа свършва там, където 
свършва западното християнство”, казва ни Хънтингтън. Православните хрис-
тияни са отделна цивилизация с естествен център Русия. „Това е отговорът, 
който западноевропейците желаят да чуят… Идентифицирането на Европа със 
западното християнство предлага ясен критерий за приемането на нови чле-
нове в западните организации”, а Европейският съюз е най-важната измежду 
тях. Наистина трудна за отразяване комбинация между научна достоверност и 
политическа безнадеждност5. 

Самюъл Хънтингтън е изключително влиятелен автор, един от най-оригинал-
ните и проницателни анализатори в сферата на международната политика и 
теорията на демокрацията. Смисълът на част от неговите тези се прояви ис-

3 Изд.	„Обсидиан”,	София,	2000	г.	
4 Пак	там,	стр.226.
5 Пак	там,	стр.230.
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тински едва след събитията от 11 септември 2001г. Нека никой да не се съмня-
ва дали е четен – има безброй доказателства, че не просто университетската 
общност, а политическите елити прегърнаха неговата теория. И все пак дори 
такъв безспорен авторитет си позволи – и то без особени последствия – да 
прави груби и дори нелепи обобщения за облика на православната цивилизация 
и да прави прогнози за нейното развитие, някои от които смайват със своята 
екстравагантност (например че въпреки членството си в ЕС Гърция ще стане 
част от православен блок, доминиран от Русия, към който България, която няма 
шанс да стане член на ЕС, я очаква заедно с Румъния и Сърбия). Разсъжденията 
на Хънтингтън може на моменти да изглаждат плитки, но коренът им отива 
много дълбоко: 

Поданиците на Византийската империя, които приемат и обезчестяват 
имената както на гърците, така и на римляните, ни представят засти-
нало еднообразие от отблъскващи пороци… Без никакво съжаление бих 
изоставил гръцките роби и техните сервилни историци, ако не бях приел, 
че съдбата на византийската монархия е пасивно свързана с най-велико-
лепната и важна революция, променила състоянието на света6.

Тази оценка е дадена през ХVIII век и принадлежи на самия Едуард Гибън. Ви-
зантийската цивилизация е описана като обществено закостеняла и лишена 
от възможности за развитие и обнова. Тя е недостоен наследник на славните 
древни, „пасивно свързана” с техните достижения, които не е в състояние нито 
да запази, нито да развие. На друго място трябва да се търсят истинските 
наследници, които активно и творчески развиват великото антично наследство. 
Не на Изток, а на Запад.

Между разделените от близо две столетия Гибън и Хънтингтън можем да от-
крием десетки авторитетни имена, които са уплътнили този образ. От него 
черпят „вдъхновение” и множество не чак толкова авторитетни анализатори 
на Балканите чак до края на миналия век. Едно име обаче не може да бъде про-
пуснато, тъй като принадлежи на учен с огромен авторитет, чиито трудове 
и до ден днешен са отправна точка за цели научни дисциплини. Става дума за 
Макс Вебер и за самата сърцевина на неговото интелектуално наследство – 
обвързаността между рационализма и Запада. Колкото и изтънчен и софисти-
циран да е неговият анализ, колкото и искрени да са неговите призиви да не се 
злоупотребява с предложения от него методологически инструментариум, едва 
ли някой е допринесъл повече за оформянето на образите на Изтока и Запада 
като два „идеални” цивилизационни типа. Измежду многото понятия, спомогнали 
за това, е двойката аскетизъм/мистицизъм, използвана, за да се прокара фун-
даментално различие между религиите на Изтока и Запада. Мистицизмът на 
източните религии е в основата на специфичното културно-историческо разви-
тие на техните общества. В определени сфери – икономиката например – Вебер 
директно говори за „ирационализма на Ориента”. Разликата между източните и 
западните религии е в това, че първите водят към квиетизъм и са пропити от 

6 Gibbon,	E.	The	Decline	and	Fall	of	the	Roman	Empire,	vol.	3,	Penguin	Books,	Harmondsworth,	1995,	p.	24.
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мистицизъм, докато вторите водят към аскетизъм и активност в света7. Не 

трябва да има никакво съмнение – за Вебер православието е типичен предста-

вител на източния мистицизъм; той дори говори за „класическия мистицизъм” 

на гръцкото православие8.

Дори само този кратък преглед от Гибън през Вебер до Хънтингтън е достатъ-

чен, за да ни позволи да говорим за наличието на солидна традиция при интер-

претирането на православието. Тя очевидно попада в рамките на това, което 

Едуард Саид нарече „ориентализъм”, дефинирайки го не само като академична 

дисциплина, а като обобщение за начина, по който Европа и Западът дефи-

нират своята идентичност чрез въображаема конструкция на Ориента като 

свой обратен образ. „Източното (oriental) е ирационално, недоразвито, детин-

ско, „различно”; европейското следователно е рационално, добродетелно, зряло, 

„нормално”9. Подобно идентифициране на „другия” по дефиниция не може да бъде 

негово дело и резултат от неговата собствена саморефлексия. Крайният ре-

зултат е манипулативно изградени образи, идеализиращи и опростяващи сложни 

културно-исторически феномени, или казано директно – „ориентализация” на 

цели религии и цивилизации. Всеки, който се заема със задача като нашата, ще 

трябва да преодолява традиция на „ориентализирано” православие. 

Опит за православна политическа теология

Запитан за социалното учение на Православната църква – един рутинен въпрос 

за католическите и протестантски теолози, когато става въпрос за техните 

църкви – руският религиозен философ Николай Фьодоров отговаря: „Нашата со-

циална програма е Светата Троица”10. 

Този на пръв поглед ексцентричен отговор ни изправя директно пред едно от 

ключовите различия между православното и западното богословие – учението 

за Светата Троица. Според католическия теолог Карл Ранер независимо че за-

падните християни формално изповядват вярата в Светата Троица, в своя ре-

лигиозен опит те по същество си остават „монотеисти”. Тази констатация 

е последвана от извода: „Смело можем да кажем, че ако учението за Светата 

Троица бъде отхвърлено като лъжливо, то по-голямата част от [днешната] ре-

7 Weber,	Max.	Gesammelte	Aufsätze	zur	Religionssoziologie,	translated	as	Introduction	in:	The	Protestant	Ethic 
and	the	Spirit	of	Capitalism,	Scribners,	New	York,	1976,	13-31.
8 Weber,	Max.	Sociology	of	Religion,	Beacon	Press,	Boston,	p.	176.	Самият	Вебер	не	е	бил	чужд	на	мистическата	
нагласа.	В	частен	разговор	той	твърди	за	себе	си,	че	е	склонен	към	мистицизъм:	„Прекарал	съм	повече	време	
в	мечти,	отколкото	човек	би	си	позволил;	нито	у	дома,	нито	извън	него	се	чувствам	наистина	сигурно.	Сякаш	
бих	могъл	и	бих	искал	напълно	да	се	оттегля	от	всичко”.	Цитиран	по:	Baumgarten,	Eduard.	Max	Weber:	Werk	
und	Person,	Tübingen,	1964,	s.	677.	Вж.	също	така	Mitzman,	Arthur.	The	Iron	Cage:	An	Historical	Interpretation	of	
Max	Weber,	Alfred	A.	Knopf,	New	York,	1969,	р.	218.	На	другия	полюс	е	мнението	на	Герт	Мюлер,	според	когото	
„Вебер	е	схващал	мистицизма	като	нещо	сходно	с	предразсъдък	от	каменната	ера”.	Müller,	Gert	H.	"Asceticism	
and	Mysticism"	in:	International	Yearbook	for	the	Sociology	of	Religion,1973,	p.	72.
9 Edward	Said.	Orientalism,	Pantheon	Books,	New	York	1978,	р.	71.
10 Цитиран	по:	Питирим,	митрополит	Волоколамский	и	Юрьевский.	„Русская	идея	и	взаимовлияние	западного	
и	 восточного	 христианства”	 в:	 Свет	 памяти:	 Cлова,	 беседы	и	 статьи,	 издательство	Сре	тен	ско	го	мо	на	с	ты	ря,	
Москва,	2009,	86	cтр.
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лигиозна литература ще се съхрани в почти същия вид”11. За Православната 
църква Светата Троица е „непоколебимо основание на всяка религиозна мисъл, 
всяко благочестие, всеки духовен живот, всеки духовен опит. Тъкмо Нея търсим 
ние, когато търсим Бога, когато търсим пълнота на битието, смисъл и цел на 
своето съществуване”12. 

Още в началото сме изправени пред изкушението да се откажем да търсим 
пътя към политическата теология, защото Лоски продължава: „Никаква спеку-
лативна философия никога не е могла да се издигне до тайната на Пресветата 
Троица”13. Затова тринитарният догмат е „кръст за човешката мисъл”. Без да 
сме в състояние да навлизаме в дълбочина, трябва да извлечем от това учение 
минималните основания за едно възможно разбиране за човека. Защото, бидейки 
създаден по образ Божий, човекът е създаден по образа на Бог Троица. 

Православните християни вярват в един Бог, който не е просто Един, но е Три-
единен. Християнският Бог не е само личностен, но също и междуличностен; 
Бог не е само единица, но и съюз. Като Троица, Бог не е просто монада – не-
повторима и самодостатъчна. „Бог е едновременно монада и триада”, пише 
Максим Изповедник. Той е Триада на Отец, Син и Свети Дух, трите Божествени 
Личности, свързани Един с Друг, Бог е общност. Св. Василий Кесарийски говори 
за „общност (koinonia) на Божеството”, изразяваща се във вътрешната връзка 
между трите Личности14. Тъкмо това мистично единство в многообразието ос-
тава винаги живо в православието, докато на Запад то постепенно се форма-
лизира, за да бъде погълнато от едно по-логично и по-подредено йерархизирано 
разбиране за Бога. 

Затова за православието да бъдеш „по образ Божий” означава да бъдеш личност, 
и то личност свободна. Бог е създал човека свободен, защото е искал да го при-
зове към най-висшия дар – обожението. За да може човекът в стремежа си към 
Бога да се превърне чрез благодатта в това, което Бог е по Своята природа. 
Истинската човешкост на човека се реализира само когато той заживее в Бога 
и споделя Божествените качества. Но на този призив човек трябва сам и по 
своя воля да отговори. Това съединение трябва да стане чрез любов, любовта 
изисква свобода, а тя предполага едновременно възможност за отказ и приема-
не. Свободата е печатът на нашата причастност към Бога, съвършеното тво-
рение на Бога, шедьовърът на Твореца15. „Любовта на Бога към човека е толкова 
голяма, че тя не може да принуждава, защото няма живот без уважение”. Това 
ни казва Лоски и формулира парадоксалния извод: „Божествената воля винаги 
ще се покорява на заблужденията, склонностите и дори бунтовете на волята 

11 Rahner,	K.	Theological	Investigations,	London,	1966,	р.79.
12	 Лосский,	Владимир.	Очерк	мистического	богословия	Восточной	Церкви.	Центр	„СЭИ”,	Москва,	1991,	стр.	
52.
13 Пак	там.
14 Цитирани	по:	Майендорф,	Йоан.	Византийско	богословие.	Исторически	насоки	и	догматически	теми.	ГАЛ-
ИКО,	София,	1996,	стр.	231.
15	 Лосский,	Владимир,	цит.съч.,	стр.242
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човешка, за да я доведе до свободно съгласие”16. Човекът не само е в центъра 
на творението – неговото свободно самоопределение решава крайната съдбата 
на човечеството и вселената. Човекът е свободен и отговорен, сътворен е със 
свободата да решава и избира. Ние сме призовани да възпроизведем на земята, 
доколкото е възможно, това движение на взаимната любов, която на Небето 
съединява трите Лица на Триедиnния Бог. И това движение православните хрис-
тияни трябва да се опитват да осъществяват не само на нивото на вътрешния 
си религиозен живот, не само спрямо непосредствения си кръг от приятели и 
роднини, но и в по-широк план – на икономическо, социално и политическо ниво.

Троичната същност на Бога вдъхновява православната еклезиология. Църквата е 
една, но все пак допуска множество йерархични рангове да играят жизненоважна 
роля в нейната мисия. По същия начин идеята за Троицата като за единство в 
многообразието изпълва начина, по който е организирана Църквата. Тя е обеди-
нена на глобално ниво от общи вярвания, практики и институции, но също така 
взима предвид една мярка за разнообразие и различност чрез практиката на 
децентрализация, която разпростира властта до регионалните, националните 
и местните нива. Православието е организирано под формата на общност от 
поместни църкви – афтокефални и автономни. Всяка автокефална църква е на-
пълно самостоятелна и независима в своето каноническо и административно 
управление. Автономните църкви се намират в каноническа зависимост от една 
или друга автокефална църква. Следователно Константинополският патриарх 
носи уникалната титла „вселенски”, но неговата позиция спрямо другите патри-
арси е по-скоро на един почетен „пръв между равни”, отколкото на висшестоящ. 
Преди Великата схизма тъкмо Рим се е радвал на този статут primus inter pares. 

Отдалечавайки се от патриаршеския център, административната гъвкавост 
на автокефалните и автономните църкви, както и всекидневната свобода на 
работата на регионалните мрежи (диоцезите) и местните енории са замислени 
да насърчават разнообразието и динамиката. В това отношение реалностите 
на културната специфика и историческия опит биват признати и отразени в 
единството на многообразието на институционалния ред на световното право-
славие. Всяка поместна православна църква има неповторима история, създала 
е уникална култура и се ръководи от самостоятелна духовна йерархия, която, 
заедно със своите вярващи, се намира в евхаристийно общение с православни-
те християни и с духовниците на останалите поместни църкви. В основата на 
тяхното възникване е духовен процес, историческият образец на който можем 
да открием в собствената си история. Става дума за превода на Библията на 
простонародния език на приемащите християнството народи. Достатъчно е 
само да споменем делото на св. св. Кирил и Методий и битката с „триезичната 
ерес”, за да си дадем сметка колко столетия преди Лутер на Изток се развиват 
аргументите, че всеки християнин има право да слави Бога на собствения си 
език. Напълно основателно този аспект на протестантството постоянно се 
изтъква като ключов принос към развитието на модерната демокрация. Правос-
лавното начало, разбира се, е забравено.

16 Пак	там,	стр.	244



110

Християнство и политика

Православие и демокрация

Колкото и непълно да е предложеното тук описание, то би трябвало да е дос-
татъчно, за да формулираме следните изводи: в догмата за Светата Троица и 
произтичащата от Нея православна антропология не можем да открием нищо, 
което да е принципно несъвместимо с политическата антропология на модер-
ната демократична теория. Институционалното развитие на православието 
се отличава с балансирано присъствие на монархически, аристократически и 
демократически елемент. От еклезиологическа гледна точка то може да бъде 
определено като по-малко демократично от протестантството и същевремен-
но по-малко монархично от католицизма. Затова и православието не поставя 
сериозни, а още по-малко непреодолими препятствия пред демокрацията от бо-
гословска гледна точка. 

Сами по себе си тези политико-теологични разсъждения отразяват само един 
аспект от пълнотата на православието – те изискват да бъдат осмисляни в 
светлината на историческия опит на принадлежащите към него народи. Отпра-
вяйки поглед в тази посока, ще трябва да признаем – като цяло православните 
общества се отличават с по-ниска степен на демократичност от католичес-
ките и протестантските. Очевидно липсата на пречки пред реализирането на 
определена тенденция не означава, че тя по необходимост се реализира. Затова 
и не е достатъчно да се съизмерват различните политически теологии спрямо 
някаква имагинерна демократична скала – по този критерий католицизмът има 
по официални документи в пъти по-обемно „антидемократично досие” от пра-
вославието. Същевременно днес никой не може да си представи неговата ярост-
на враждебност към демокрацията от втората половина на ХIХ век. Напротив, 
чисто статистически третата и четвъртата вълна на демократизация през 
втората половина на ХХ век са преобладаващо католически, а словата на свеще-
нослужителите изобилстват от аргументи в защита на демокрацията и човеш-
ките права. Струва си да цитираме самия Йоан Павел II: „Аз не проповядвам де-
мокрация, аз проповядвам Евангелието. Към посланието на Евангелието, разбира 
се, се числят всички проблеми, свързани с човешките права; и ако демокрацията 
означава човешки права, то тя също се числи към посланието на Църквата”17.

Вероятно тъкмо оттук можем да се насочим към фундаменталната разлика 
между „източното” и „западното” християнство. И тя не е в позитивно или 
негативно отношение към конкретен политически режим, а в цялостното раз-
биране за мястото и ролята на Църквата в света. Исторически на Запад ка-
толицизмът се ангажира в много висока степен с изработване на критерии за 
мислене и дисциплина на поведение. Мисленето за Църквата като институция, 
установена в света, служеща си с най-разнообразен властови инструментари-
ум, не е толкова плод на специална политическа теология, колкото на политиче-
ски вакуум, породил острата нужда от авторитет. Така папоцезаризмът не е 
рожба на коварните домогвания за власт на Ватикана, а рационален начин да се 
преодолее административен и организационен дефицит, който е траел векове, 

17 Цит	по:	Philpott,	Daniel.	The	Catholic	Wave	in:	Journal	of	Democracy,	vol.15,	April	2004,	p.	35.
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без да съществува каквато и да било възможност за неговото преодоляване от 
светските владетели. 

Историческите моменти, в които тенденцията към „папска монархия” наистина 
се е реализирала, съвсем не са били най-мрачните за Западна Европа18. Нищо чуд-
но обаче, че впоследствие ползата от централизираната папска власт започва 
да се съизмерва със злоупотребите, извършвани от нея. И нищо по-естествено 
от раждането на искрен „протест” срещу прекомерното овластяване и коруп-
ция, на стремеж към „реформиране” на тежката църковна йерархия. И няма как 
Реформацията да не породи колосални политически промени независимо от на-
меренията и нагласата на своите водачи. По различни пътища всичко това е 
довело до постоянен сблъсък с въпроса за социалната организация, до изработ-
ване на конкретни нормативни напътствия към вярващите. 

Плавната приемственост и последвала стабилност в политическата форма на 
„Византийското хилядолетие” сякаш са оставили на спокойствие православието 
и са отместили от него бремето на постоянна загриженост за организиране-
то на обществото. Трудно е наистина за наследниците на Империята да се 
впуснат в систематични разсъждения за произхода на властта, за различните 
форми на управление и техните достойнства. Йоан Майендорф ни дава следното 
убедително обобщение:

Контрастът между структурите, изградени от средновековното папство, 
и есхатологическите, религиозно-опитни и „не от тоя свят” възгледи, кои-
то преобладават в еклезиологическата мисъл на византийския Изток, ни 
помага да разберем историческата съдба на Изтока и Запада. На Запад 
Църквата се превръща в мощна институция. На Изток преди всичко на нея 
се гледа като на светотайнски или „мистически” организъм, който от-
говаря за „божествените неща” и има само ограничени институционални 
структури19. 

Затова в очите на западните християни „Източната Църква изглежда като от 
друг свят”20. И независимо че има ярки примери за морална критика на властта, 
така и не възниква традиция на поемане на обществени отговорности от стра-
на на Църквата. Може да се спори безкрайно дали изобщо е имало възможност 
за избор, дали подобно поведение не е съхранило по-добре учението на Спасите-
ля, дали не е предпазило православието от изкушението на властта и не го е 
запазило по-чисто и истински извисено към Бога. Доведено обаче докрай, подоб-
но разбиране поражда почти манихейско противопоставяне между духовното и 
светското, между религия и политика. Ще трябва да признаем, че вероятно тук 
е най-дълбокото основание за проблематизирането на връзката между правосла-

18 Вж.	Morris,	Colin.	The	Papal	Monarchy:	the	Western	Church	from	1050	to	1250,	Clarendon	Press,	Oxford,	1991.	
Според	автора	през	този	плодотворен	период	са	възникнали	много	от	нещата,	оформили	облика	на	Европа:	
университетите,	свободните	търговски	градове,	болниците,	кръстоносните	походи,	каноническото	право,	„за-
падното”	разбиране	за	брака	и	пр.
19 Майендорф,	Йоан.	Цит.	съч,	стр.	268.
20 Пак	там,	стр.	266
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вие и демокрация. И не защото православието изисква от човека неща, които са 
в противоречие с демокрацията, а защото демокрацията изисква от гражданина 
нещо, което православието никога не е смятало за ценно и никога не е насърча-
вало, макар и да не го е забранявало. Тласкано от неподвластните му историчес-
ки сили в определена посока, православието сякаш ненатрапчиво и тихо тласка 
вярващия към самовглъбение и съзерцание, към едно ведро безразличие спрямо 
суетата на света. Съществува обаче една невидима граница, отвъд която тази 
смирена нагласа на самоотрицанието преминава в своята противоположност:

Традиционният християнски морал в голяма степен е бил основаван върху 
страха и спасението на душата… Паническият страх от гибел унижава 
човека и в крайна сметка се превръща поради своите мотиви в нещо без-
нравствено и нерелигиозно. Този страх е неблагороден и некрасив. Вечно-
то страхливо „драпане” за собствената душа унищожава образа Божий 
у човека. От ужас човек е готов да се откаже от всички ценности на 
творчеството, само и само да не се погуби. Това е особена и крайно 
непривлекателна форма на религиозен егоизъм. Егоизмът и страхът са 
вътрешно обвързани21.

Религиозен егоизъм – наистина рязка, дори сурова формулировка. Но тя улавя 
неусетния преход от благочестие и кротост към самозатваряне и безразличие. 
За да бъде стабилна, демокрацията изисква активни и ангажирани граждани. 
Това е политически режим, който в най-висока степен измежду всичко познато 
ни в историята зависи от политическата активност на всички свои членове. 
Гражданското безразличие – независимо дали тръгва от извора на благочестие-
то или на себелюбието – е разрушително. Не можем да избегнем въпроса:

Е ли политиката в широкия смисъл на думата нещо несвойствено и чуждо 
за християнството, което има работа с индивидуалната душа, с нейния 
нравствен свят и отношението  към Бога и което се стреми изключител-
но със силата на нравственото въздействие да претвори отношенията 
на човек към човека, установявайки ги изцяло на основата на братската 
любов, извън всякаква принуда и насилие, неразривно свързани с държав-
ността? На този въпрос може да има само един отговор: ако държавата, 
а оттам и политиката съществуват като зададени и неотстраними чрез 
човешки усилия факти, това означава, че ние трябва по един или друг начин 
да определим своето практическо отношение към тези факти и формата 
на своето активно въздействие върху тях22.

Ние – това сме православните християни. Ако се откажем от тази отговор-
ност, признаваме не само личното си малодушие, но и безсилието и ограниче-
ността на самото християнство, избрало да замълчи пред „неотстранимите 
факти” на човешкия живот. За принципно безразличие към политиката и пуб-
личността не може да има никакво оправдание от православна гледна точка. 

21 Бердяев,	Николай.	Смысл творчества. Опыт оправдания человека,	изд.	Г.	А.	Лемана	и	С.	И.	Сахарова,	Мос-
ква,	1916,	стр.	76.
22	 Булгаков	С.	Н.	Неотложная задача. О союзе христианской политики,	Новосибирск,	1991.	стр.	30.
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Напротив – това е явно антихристиянско23. Демокрацията в максимална степен 
оголва разрушителния образ на тази нагласа и изостря нуждата от съзнателно 
противопоставяне срещу нея.

Православните българи избраха демокрацията, приветстваха европейския избор 
на нашата страна. Този избор не е случаен или временен; но последствията от 
него не винаги са еднозначни и малцина са подготвени за тях. Вярващите са 
изправени пред въпроси, които по-рано бяха невъзможни: как да се отнасяме към 
пазарната икономика, плурализма, човешките права? Ценни ли са те от гледна 
точка на православието, или трябва просто да бъдат търпени като неизбежно 
зло? Нима животът спира извън стените на храма? И нима там вярващите 
нямат своите професионални задължения? Толкова ли е чуждо на православието 
миряните да изискват религиозни ориентири и в своята всекидневна работа? 
Толкова ли е странно да очакват да чуват редовно в потока от информация 
гласа на своята Църква? Глас ясен, аргументиран и убедителен, а не случаен, 
истеричен и често пъти нелегитимен?

Такава нужда е породена не от бягство от отговорност и страх от свобода-
та, а от тяхното пълно приемане и осъзнаването на факта, че индивидуалната 
слабост човешка не позволява всеки сам за себе си да дава отговори на всички 
въпроси. А не е и редно. Време е за цялостна концепция на Българската пра-
вославна църква за социалния и политически контекст, в който българите са 
избрали да живеят и който се опитват да променят към по-добро. Вероятно 
при други политически режими е било излишно да се прави това или пък е било 
по-мъдро да се замълчи. Но не и днес. В българска среда отказът от страна на 
Църквата да откликне на тези нови духовни потребности косвено потвърждава 
най-лошите предразсъдъци спрямо православието, неоснователността на които 
се опитахме да оборим. Нещата не бива да се оставят в ръцете на външни 
анализатори, чужди на духа и традицията на православието. Нито на манипула-
тори с политически дневен ред. Нито на отделни свещенослужители с блясък в 
очите досущ като старозаветните пророци, но без капка от тяхната мъдрост. 
Нито на отделни миряни като автора на настоящия текст – несръчни, но поне 
добронамерени. Не е редно да чакаме още дълго.

23 Пак	там,	стр.	31
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Пътища

Калин Янакиев

ЧетиРи вида смяХ

I.

Смехът е особен феномен. Човек се смее както когато гледа или слуша „смеш-
ни” (комични) неща, така и когато просто му е радостно, весело, и тогава това 
сякаш не е свързано с нищо, което съзнателно да го разсмива.

Тази особеност на смеха обаче ни изправя пред въпроса коя тогава е онази 
дълбочина, от която той изобщо избликва, и най-вече: кое е онова, което го 
предизвиква като нещо, с което се отнасяме както към смешните, така и към 
несмешните предмети? Кое в този свят ни кара да се смеем, без все още да е 
комично?

На този въпрос не е лесно да се отговори, но ако се вгледаме по-внимателно в 
децата, които най-често се смеят с този най-всеобхващащ и непосредствен 
смях, ще трябва да кажем сигурно, че това е невероятната, непрестанно удив-
ляваща varieta на нещата, която е постоянно и пред нашите очи, но за която 
те, във вече не-детското ни ежедневие, само много рядко се отварят, за да я 
забележат в цялата  искряща веселост.

За да се опитам да доближа казаното до разбирането, ще си послужа с пример.

Не бихме могли да отречем, че дори ние, възрастните, можем да се разсмеем, 
когато видим, да речем, „колко бързо бяга тази мишка, а колко е дребна!”, или пък: 
„колко чудно, странно и удивително нещо е хоботът на слона – нос, който е едно-
временно и крайник!”. Всъщност и двете неща, в собствения смисъл на думата, 
не са „смешни”, но неизменно разсмиват с един особено искрящ, особено чист 
смях поне децата. Какво го предизвиква? Мисля, казвам, че именно зрелището 

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския фа-
култет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното 
общество за изследвания на средновековната философия (SIEPM). 
Автор на книгите: Древногръцката култура – проблеми на фило-
софията и митологията, Религиозно-философски размишления, Фи-
лософски опити върху самотата и надеждата, Диптих за икони-
те. Опит за съзерцателно богословие, Богът на опита и Богът 
на философията. Рефлексии върху богопознанието, Три екзистен-
циално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението, 
Метафизика и християнство, както и на много студии и статии 
в областта на православната духовност, философията и средно-
вековната история. 
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на смайващата varieta, на изобилието от форми, от реализирани възможности 
в битието, всяка от които е по-удивителна от другата. Ние би трябвало да си 
дадем сметка, че битието – в най-първичното, най-детското, най-безкористно-
то отношение към него – именно радва, развеселява със своята удивителност, 
с тази неизчерпаема различност на всичко в него. Трябва да забележим как де-
тето (което е особено усетливо към това) се смее всеки път, когато вижда 
нещо, което е по-различно от предишното (а то винаги е по-различно, и още 
по-различно от предишното). Ето, кучето бяга, но и тъй дребната мишка също 
бяга – по-различно от кучето бяга, по-различно от всичко друго бяга... Бягане-
то въобще е тъй удивляващо различно: това е бяг, но виж – и това също е бяг 
(на мишката), и това също! Удивително много различни едни и същи неща!

По подобен начин (и поради подобни причини) детето се смее и когато открие 
нова, неочаквана функция или употреба на своята играчка. Виж какво – удивлява 
се то – може да се направи с нея; ето колко различни възможности има в (с) 
нещата. Но същата „играчка”, същият чуден подарък-за-игра (изучаване, изслед-
ване, об-работване) е в своята първо-началност и светът, творението. В него 
сякаш всичко е направено, за да ни удивлява, и колко неизчерпаемо, смайващо-раз-
нообразно ни е поднесено! В него има дори нос, който е фуния и ръка (хоботът 
на слона – „ха-ха-ха”), в него има телце, което е търкаляща се сама от себе си 
топчица (бягащата мишка – „ха-ха-ха”).

Това е смях, огласящ несвършващото, нескончаемото откритие. Откритието, 
че например „гърбът” може да бъде (даже) такъв, какъвто е на двугърбата ками-
ла, а „шията” – каквато е на фламингото. Удивително е това тъй „различно” (и 
различно, и различно) явяване на нещото. И изобщо – удивително е това тъй раз-
лично явяване на нещо-стта, на битието. То съпътства една първична и мощна 
увлеченост от нескончаемо раз-криващото се творение, което ни увлича, което 
ни е у-влекло в себе си, и като продължава да ни „влече” по неизчерпаемите си 
пътеки, ни радва и весели с онова, което ни показва, и показва, и показва... И ние 
от своя страна сме замаяни от тази удивляваща радостно-стъписваща varieta, 
от това играене – нареждане-и-пренареждане, преобръщане, прекомерност. Ние 
сме възвеселени в тази увлеченост и я огласяме с този най-подобаващ за ув-
личащия ни свят, най-първо-начален, най-не-посредствен, найметафизичен, бих 
казал, смях, с който най-вероятно сме се смели още в райската градина. Аз даже 
бих си позволил да предположа, че Адам е давал имената на тварите, смеейки 
се с него. Защото, наричайки ги, той е чествал с него онази невероятна varieta, 
която Бог е раз-кривал (довеждал е) пред очите му. Чествал е, аз бих казал, ес
тествените „раблезианства” на битието.

Употребявам тъкмо тази дума, защото ми струва, че сред вече специфичните 
литературни форми на смях най-близко до тази първична, искряща веселост 
се намират творенията на автора на Гаргантюа и Пантагрюел – онези вече 
„изобретявани”, създавани поразителни „вариации” на неща и същества, онези 
прекомеризирания, които обаче не тъкмо окарикатуряват, които деформират, но 
не за да издевателстват и осмиват.
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И наистина в „раблезианския” смях все още има твърде много веселост – в 
него фигурите и действията са хиперболизирани, гротескизирани, преобърнати, 
аз бих казал, не за да се над-смиваш, а – нека ми бъде позволен изразът – за да 
се спукаш от смях. Те са много повече удивляващи, отколкото монструозни с 
извън-ред-ността си. Те се конструират от едно увлечение по смайваща (раз-
смиваща) продължаваща varieta, а не с някаква специална, морализираща цел, за 
която смехът е само подчинен инструмент.

Впрочем доста близко като интенция (макар съвсем различен като стилисти-
ка) до раблезианския смях е смехът на Чарли Чаплин, особено там, където той 
твори онези знаменити „може и така”: може и така две вилици, с набодени на 
тях хлебчета да се превърнат в крачета, танцуващи кан-кан изпод салфетката 
(Треска за злато); може и така, въртяна между сложна система от зъбчати коле-
ла, фигурата на комика почти да извършва плуващи или дори „летящи” движения 
(Модерни времена).

Онова, което трябва да се отбележи обаче, е, че както в раблезианския, така и 
в чаплиновския смях има детинска интенция. Ето защо, повтарям, на техните 
прекомерности и деформации, на техните премествания от един ред в друг ние 
продължаваме гръмко, смаяно, дори стъписано да се смеем, така както децата 
го правят пред хобота на слона или двойната гърбица на камилата – без на-
смешка, без присмех – с чиста веселост пред удивителната игра, която може 
да бъде битието.

II.

Ако в този най-непосредствен, най-чист смях на човека безспорно има свобода 
в отношението му към творението, в него все пак няма дистанцираност от 
него, каквато обаче има в един друг вид смях – този на мъдреца.

Да, смехът на мъдреца съхранява в себе си ведростта, но в него я няма вече 
веселостта на първичния смях. Защото отсъства симпатията към онова, на 
което се смеят. Това е смях на свободното, мъдро, но и дълбинно раз-очаровано 
отношение към света: смях, идващ от осъзнаването, че нищо обвързващо с него 
не е истински обвързващо, че нищо, което ангажира в света, не бива (не може) 
всъщност да ангажира мъдрия, че нищо дори, което се представя за смислено, 
не е в действителност такова, с две думи – че нищо „сериозно” в битието не е 
наистина сериозно. И това е така чисто и просто, защото всички неща в жи-
вота и в света са безвъзвратно крайни – те са смъртни, изчезващи и значи са 
като страстите, усилията, целите, които имат място в играта и докато трае 
играта, а всяка игра е по определение крайна.

Разбира се, трябва специално да се подчертае, че в това съзнание (ако то 
действително е позиция на мъдреца) няма нито горчивина, нито презрение – то 
е напълно ведро и затова се изразява в смях. Онова, което го характеризира 
най-дълбоко, е съвършената дистанцираност, укрепеност на мъдреца в един 
съвършено извън-битиен смисъл, намиран от него в чистото му „аз” („атман”, 
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според терминологията на древния индуизъм), единствено което, а не каквото 
и да било външно е смислено, единствено което, а не дори присъщото му „съ-
ществуване” е смислено. Тук няма огорченост и презрение към света, защото 
изначално е снета всяка претенция към него, която би могла да бъде фрустри-
рана, разочарована, неудовлетворена. Има само, само свобода от онова, което 
се съзерцава извън аз-а и поради чуждостта му, суетата, която се вижда в него, 
разсмива. Това е смехът на Буда, а в един още по-високомерен вариант – „хоме-
рическият” смях на онтологически невъвлечените и невъвлечими в перипетията 
на „този свят” олимпийски божества: смехът на напълно свободното им от 
страст и съчувствие съзерцаване на завръзките и развръзките му, които се дви-
жат от някакъв свой смисъл, но за божествата него го има точно толкова, кол-
кото го има и играта, където въпреки всички ходове и усилия, накрая фигурите 
винаги биват събрани и от „цар”, „царица”, „офицери” и „пешки” се превръщат в 
безразлични дървени пионки. Смях тук следователно буди самата претенция за 
сериозност, самото гонене на някакви цели, при положение че всичко е само игра.

Да, в този смях няма нито горчивина, нито сарказъм, нито дори тъкмо насмеш-
ка – защото той звучи отвъд всяко отчаяние от прозряна суета (което все още, 
от противното, би издавало един първоначален ангажимент с битието). Той е, 
както казах, ведър, искрящ и може би дори радостен смях. Но в него няма добро
та – в „хомерическия” си вариант той е дори искрящо-безмилостен смях, какъв-
то съвсем не е също свободният, но изпълнен именно със симпатия, с участие 
към удивителната „игра” на битието, „адамически” смях на детето. Единият е 
смехът на (все още) не-с-вързаното (плененото) от света съзнание – смехът 
на детето, другият е смехът на (вече) раз-вързалото се (от-теглилото се) от 
света съзнание – смехът на стареца.

Има обаче и един удивителен вариант на този „смях на мъдреца”, в който, макар 
да се чувстват всички черти на неговата блестяща зрялост, е съхранена и една 
затрогваща топлина и сърдечност. Смехът на Франциск Асизки: с онова негово 
също дистанцирано, но същевременно именно весело отношение, включително 
към собствената му суетност, към собственото му тяло (нека си спомним оно-
ва великолепно „братът осел”).

Ведростта и „добротността” на този Францисков смях идва от това, че той 
стриктно се удържа на напълно еднакво разстояние и от двете крайности – 
от изтерзаващото идентифициране със света на суетното, включително със 
собствената му битийност и телесност, които го раздърпват, държат в плен, 
унизяват със своите слабости и страсти, но и от чистото дистанциране и 
осъждане, което – доколкото би дистанцирало и съдило собствената му би
тийност, всякога би било и пресилено и лицемерно (ето защо тялото е „осел”, 
но и „братът” осел).

Във францисканския смях над своята суетност (над своето битие, над своето 
тяло) няма над-смиване, защото последното винаги предполага обект, от кой-
то аз, надсмиващият му се, съм различéн. Няма обаче и пълно идентифициране, 
защото то пък означава несвободно отношение. Францисканският смях е преди 
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всичко свобода от онова, което ме „държи”, пленява, позори. И понеже съм сво-
боден от него вътрешно (което не означава отричащ го като мое собствено), 
аз гледам ведро на неговата нищета, грозота, срамота – тя не ме засяга и аз 
мога да  се смея като на осел в мен (макар и като на осел в мен).

Уникалното обаче във францисканския смях (което го отличава от будисткия) е 
това, че той съхранява в себе си симпатия към онова, от което е свободен и 
на което се смее. Тялото например е за Франциск не „затвор”, не „труп” (как-
то е при индуизма и езическия платонизъм), не е и „бяс” (както е при крайната 
християнска аскетика), а именно „осел” – т.е. то е смешно в „магарията” си, в 
ослинните си страсти и похотливости, в „магарешката” си проклетия и непре-
одолима, неподлежаща на пълно одухотворяване инертност. И същевременно, в 
същия момент, в който му се смея, аз съм и в мир с него, не му се над-смивам, 
защото то е „братът (ми) осел”. Смехът ми т.е. е насмешка-в-примиреност, 
насмешка-без-надсмиване, насмешка (дори) със-симпатия и следователно не е 
студен, високомерен смях, какъвто все пак е смехът на класическия мъдрец, в 
който дистанцията е абсолютна и окончателна, в който смехът е оттегленост 
в нещо извън-битийно сериозно – и следователно е и горд смях. А тази гордост, 
ще си позволя да кажа, е не-мъдрото в мъдреца, онова, най-последно, за което 
сам той – смеещият се на всичко изобщо – е предмет на смях от Премъдрост-
та. 

III.

Изглежда, че има и смях, в който първичната веселост и искрящост, които го 
характеризират съществено в неговата непосредственост, са напълно изчез-
нали и макар и смях, в него има по-скоро злост и студенина.

Това е смехът, най-общо казано, който осмива. А какво означава да „осмееш”? 
Това не е нито да се раз-смееш от онова, от което се удивляваш, нито да 
се над-смееш на онова, от което се дистанцираш – в първия случай, защото 
виждаш различното-в-същото, във втория, защото виждаш игровото-в-сериозно-
то – а да снизиш, да унизиш – защото виждаш в нещото нищото-в-него. Това е 
смехът на онзи, който ни казва с него: виж, това „нещо” е всъщност това „нищо 
[и никакво]”. Смехът на онзи, който свежда с него света до една низменност, 
който „разобличава” всичко по-„високо” и по-„сложно” в него като някаква „прес-
трувка” на обикновеното, като някакво „придаване на ръст”.

Систематически смеещият се (осмиващият) с този смях ни казва всъщност: 
не-битието не е привация на битието, напротив – битието е претенция, над-
стройка, маска на небитието, с която то, всъщност истинското, постоянно 
се „представя”. Аз обаче о-смивам това „представяне”, демонтирам тази „над-
стройка” и показвам: всъщност нещата са низменни. Това е циничният смях, 
смехът, който е цинизъм.

Разбира се, аз не искам да кажа, че всеки смях, който разобличава, демаскира и 
снизява, извършва нещо цинично, защото и изобщо не говоря тук за онази (по 
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същество моралистична) дейност, която използва смеха и осмиването просто 
като един инструмент (средство) за себе си. В края на краищата, факт е, че 
разобличаването, смъкването на фалшивата маска и разкриването на дейст-
вителната грозота и нищожество, биха могли спокойно да се извършват и без 
инструмента на смеха, а когато пък, за да извършат това, определени автори 
прибягват до него, те го ползват именно като инструмент за постигането 
на един смисъл и за разкриването на една реалност, които след работата на 
смеха нямат в себе си нищо смешно. Както е казвал Гогол (велик майстор на 
инструменталния смях): когато съзерцаваш по-дълго една комична история, тя 
започва да буди у теб тъга. Аз следователно говоря за чистата интенция на 
този смях, който се смее – най-общо казано – на нещото, защото го вижда като 
нищо, защото чрез себе си го свежда до нищо, разглобява го до нищо, и наричам 
тази интенция цинизъм.

Смехът като цинизъм направо преобръща логиката, по която човекът конципира 
моралния порядък на битието. Защото понятията „не-битие”, „не-достатък”, 
„ни-що[жество]” със самата „привативност” на съставянето им издават, че 
за нас, по своята същност, битието е богатство, пълнота – то е красота, 
добро и истина, и следователно – всяка низменност, нищета, лъжа и грозота 
са нещо вторично – резултат са от привация, от отрицание, от лишение. Така 
„не-достатък” означава винаги нещо, от което е отнета „достатъчността” 
му, естествената му пълнота; нещо, което се явява логически последващо, след 
„достатъка”, в резултат от лишаване от „достатъка”. „Не-битие” пък означава 
онова, в което е унищожено първичното, битието и което е настъпило в резул-
тат от отрицанието на пълнотата.

Тъкмо наопаки: със смеха си циникът преобръща това наше базисно убеждение: 
недостатъкът, казва ни той, не е никакъв не-достатък, той е онази действи-
телна низменност, над която се надстроява една прикриваща го маска, една 
„преструвка”, зад която и поради която ние обичайно не виждаме мизерната 
истина. Циникът обаче систематически осмива и раз-обличава (изключително 
точна дума за интенцията на смеха му) тази „илюзия”. Той осмива всичко като 
„надстройка”, „преструвка”, „претенция” на лицата и нещата, за да го разсее 
и да покаже какво всъщност са тези лица и тези неща, които тъй многоо-
бразно и тъй „смешно” се „преструват”, „представят” пред нас. Онзи, който 
пише стихове, върши нещо смешно, защото всъщност не извършва нищо друго 
освен символична копулация, за която няма сили. Онзи, който проповядва обща 
справедливост между хората, върши нещо смешно, защото всъщност се мъчи да 
компенсира своята слабост сред тях, като се опитва да ги измами, че тяхната 
(реална) сила е тяхна (морална) слабост пред него. Ето това е цинизмът – сме-
хът не тъкмо на Диоген (който е дал името на това понятие), а най-вероятно 
на Маркс. Систематизиран като идеология и ментална практика, той ни казва: 
„Всичко това, което виждате, не е нищо повече от”, и сетне ни показва със 
смях какво „всъщност” (винаги по-малко, по-низменно) е „всичко това”. 

Следователно, в най-дълбок смисъл смехът на циника е смях на материалиста – 
на материалиста по етос, по стил на гледане и виждане; смехът на онзи, който 
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вижда (само) материята във формите, само hyle- в morphe-. И понеже смехът 
на циника е изглежда точната противоположност на непосредствения човешки 
смях, аз ще се опитам да го илюстрирам с пример, аналогичен на онзи, с който 
си послужих при неговото изясняване. Има, ще кажа аз, два начина да видиш как 
е направена една играчка. Единият (този на детето) е, като разбереш, че това 
например мече е направено от плюш и памук, да се разсмееш как „хитро”, как 
„забавно” от този плюш и от този памук е съшито едно същинско „мече”, а дру-
гият (именно начинът на циника) е да разкъсаш играчката, за да демонстрираш 
през смях: всъщност това „мече” не е нищо повече от торба плюш, натъпкана 
с памук. В този смях безспорно също има някаква радост – само че тя е зла 
радост от това, че си „разобличил” нещото, „свел” си „нещото” до неговата 
„нищост”. Има също и свобода – само че тя е безрадостната свобода да не 
се „очароваш” от нещата, да не се поддаваш на тяхната „аура”, на тяхната 
радостотворна „власт”. Това е смях, в който има злост, има и тъмнина.

IV.

Накрай, съществува и смях, в който е изчезнала всяка радост, смях, който, ма-
кар да звучи като смях, по-скоро терзае и даже измъчва смеещия се с него, и 
който по гениален начин ни е показан върху лицата на онези необичайни и ужасни 
фигури върху корпуса на готическите катедрали, наречени „гаргойли”.

Раззинали паст, обърнати с лице надолу – сякаш устремно падащи от шпиловете 
и козирките – те с несъмненост се смеят, но смехът им е ужасяващ: той е 
неразделно колкото кикот, толкова и свирепа оплезеност и даже физиологически 
спазъм, същинска задавеност. Те се смеят и измъчват в едно и също време.

Смехът на гаргойлите е смехът на бесовете – вбесеният смях – смехът на 
противенето, смехът, с който демонът иска да предизвика Твореца на тво-
рението, да Му изкрещи: не е така, не е така, както е – не е премъдрост, а 
е глупост, не е възвишено, а е нищожно, Бог не е Бог, а „слабак”. Смях, който 
буквално се сили да извърши „демиургия” (анти-демиургия), да преобърне поря-
дъка на творението. Но понеже не можеш да отречеш (да прогониш от очите 
си, да обърнеш в нищо) неотрицаемото, ти го вършиш, щеш или не щеш, чрез 
символически жест – оплезване, обръщане на задник, правене на гримаса, сиреч, 
чрез чисто жестово похулване, чрез агресия срещу него, чрез предизвикване на 
скандал. Следователно, да, наистина, това е смях, който желае демиургия на 
невъзможното – желае да реа-лизира nihil-а, желае да реализира противополож-
ното (абсолютно, бездънно противоположното) на всичко това, което вижда. И 
понеже то не подлежи на отрицание – то е – демонът може да направи едно-
единствено нещо с него – да извърши символическа агресия срещу него, да му се 
оплези, озъби, изкикоти. С което да му даде ново и анти-име. 

Но ето защо значи този смях е същевременно мъчение. Защото както и да се 
опитваш да предизвикаш, както и да се опитваш да се противиш, ти никога не 
може да „опровергаеш” премъдростта на творението, на което ти остава само 
да се зъбиш и плезиш безсилно. А в това има някаква невероятна мъчителност 
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(вбесеност) – мъчителност на безсилното предизвикателство, на безсилното 
желание да охулиш: мъчение от това всичкото пред очите ти, мъчение, което е 
самото ти кикотене и кривене пред него.

Демонът никога не може да въплъти онова, което желае да въплъти – противо-
положното на мразеното, уязвяващо го творение, nihil-а, и поради това гаргой-
лът, който ни го открива в неговата зловеща тайна на анти-радостта, колкото 
(агресивно) се хили, толкова и се зъби и мъчително бълва; колкото устата му е 
раззината в кикот, толкова е и озъбена в измъчваща него самия злост.
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Ирина Лилова

станимиР стоиЛов и  

изЛожБата „соФия – сеГа!”

Градът ни расте и се променя, животът в него става все по-наситен, както и 
времето ни. Как изглежда София през влюбения поглед на един български худож-
ник, който има шанса да я погледне… отстрани? 

За празника на София Фондация „Комунитас” представи Станимир Стоилов и 
своя двугодишен проект „София – сега!”. Двадесет живописни платна и удиви-
телни рисунки (част от тях можете да видите на страниците на този брой 
на списанието) са предали усещането на Станимир Стоилов за града ни днес – 
също така красив, но сякаш по-наситен, „многословен” и „многопластов”, за-
бързан, още по-ярко отразяващ кръстопътя, на който се намира столицата ни, 
между Ориента и Европа… 

Станимир Стоилов е български художник, роден на 5 юни 1960 г., дипломира се 
като майстор в Националната художествена академия, специалност илюстра-
ция, при проф. Скорчев, а по-късно работи и като негов асистент. От двадесет 
години твори и живее в Канада. Той е илюстрирал множество книги, сред които 
и наградената за илюстрации по поезията на Артур Рембо, негови илюстрации 
по Гогол, „Къси разкази”, е публикувало списание Tickle Ace (Канада). 

Творческите търсения на Станимир Стоилов са широки – през 1990 г. това е 
работата по „Дизайн на характерите” – анимационна продукция „Консервфилм”, 
номинирана за „Оскар” през 1992 г., с режисьор Златин Радев; през 1995–1997 
г. това са инсталациите „Парад на изгубените души”1; следват и множество 
самостоятелни изложби – масло, акварел, литографии в Швейцария, Германия, 
Канада, САЩ, България. През 1999 г. работи по дизайна на декорите на продук-
цията „Триплетита от Белвил”, режисьор Силван Шуме, номинирана за „Оскар” и 
получила награда в Кан. Има негови стенописи в Канада, а понастоящем работи 
и по голям 3D кинопроект.

С дълбочина и емоционалност Станимир Стоилов ни потапя в нашата София 
днес и се оказва, че тя е цветна, експресивна; в една картина се сливат много 
чувства и стилове. Спираш се, вглеждаш се – „Да, тази красота я има, има ги и 
суетливите улици, опасани с жици, има го и омайното есенно буйство на дърве-
тата и тази изящна архитектура, която просто трябва да преоткрием, стига 
да вдигнем поглед в забързаното ежедневие”.

1	 Parade	of	the	lost	Souls,	“Illuminaris”	–	Public	Dreams	Society.	
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станимиР стоиЛов

Роден – 05.06.1960

Образование
1982–1988  Дипломира се като майстор в Националната художествена академия, специал-

ност илюстрация при проф. Р. Скорчев
1975–1980 завършил Художествената гимназия „И. Петров” – София

Работа
1988–1990 Асистент по илюстрация при проф. Р. Скорчев
1984–1990  Илюстратор на свободна практика – оформление и илюстрация на 17 книги от 

наши и чужди автори

Награди и изложби
Септември 1989  Национална изложба илюстрация, „Шипка 6”. Награда за илюстрации по поезията 

на Артур Рембо
1990  Дизайн на характерите – анимационна продукция „Консервфилм” – номиниран за 

„Оскар” 1992 г. – режисьор Златин Радев
Октомври 1990  Галерия OST, Сейнт Гален , Швейцария – самостоятелна изложба – маслени карти-

ни, акварел, офорти
Октомври 1991  Галерия Kursana, Хамбург – самостоятелна изложба акварел, масло и литография
Май 1991  Галерия Christina Parker– Сейнт Джоунс, Нюфаундленд, Канада – самостоятелна 

изложба, масло и акварел
Октомври 1991  Галерия Max Hufshmidt, Витенвил, Швейцария – самостоятелна изложба, масло, 

акварел, смесена техника
1991  Литературно списание „Tickle Ace” Сейнт Джоунс, Канада – публикация на илюс-

трации по Н. В. Гогол – „Къси разкази”
1992  Департамент по Геология – Memorial University of Newfoundland, Сейнт Джонс,  

Канада – стенопис
Март 1993  Галерия J.Baird – Торонто, Онтарио – групова изложба „Картини от художници от 

Нюфаундленд”
Февруари 1994  Галерия Robert Delaney, Ванкувър, Канада – самостоятелна изложба. Акварел,  

пастел, маслени бои.
Май 1995  Галерия Atticus, Ванкувър, Канада – самостоятелна изложба, акварел и пастел.
Август 1995  Галерия „Жанет”, Пловдив – самостоятелна изложба. Акварел, пастел, маслени 

бои.
1995 – 1997  Public Dreams society – “Iluminaris”, “Parade of the Lost Souls” – инсталации
1997  Галерия Atticus, Ванкувър Канада – самостоятелна изложба – акрил
Март 1999  Българско консулство Ню Йорк – самостоятелна изложба – акварел, акрил,  

пастел
Март 2000  Участие в дизайна на декорите на продукцията „Триплетита от Белвил”, режи-

сьор Силван Шуме, номиниран за „Оскар” и получил награда в Кан.
Ноември 2002  Галерия Bianca, Сейнт Джонс, Канада – Самостоятелна изложба. Маслени картини.
Ноември 2003  Галерия “Кирил Цочев”, Long Island, Ню Йорк – самостоятелна изложба. Акварел и 

смесена техника на хартия.
Декември 2003  La Galerie 1673 – групова изложба на български художици в Монреал – маслени бои, 

акварел
Октомври 2004 Vancouver Art Galery – участие в Auction.
Юли 2005  Raiffeisen Bank, Headquarters. Сейнт Гален, Швейцареия. Стенопис по проект на Sol 

Lewitt.
Април 2007  Verdun Културен център, Монреал. Канада – самостоятелна изложба акварел и 

акрилни картини
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