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Адам Селигман

иов, диоНис и ЧовеШкото 

вЪзприятие

Увод

Всяка цивилизация е както система, установяваща ред, така и осмисляне на 
този установен ред. Въпреки че всяка цивилизация постулира съществуването 
на някакъв ред, той не е нито херметично затворен, нито всеобхватен. Винаги 
остават неясни граници и спорадични намеси (ако можем да използваме тази 
пространствена метафора, тъй като процесът на установяване на ред не може 
да бъде описан без такава метафора). Всъщност колкото повече някоя систе-
ма, установяваща ред и особено на социален ред, се разширява и обхваща все 
по-големи области на опита и познанието, толкова повече нарастват ирацио-
налността, неяснотите, противоречията и двусмислията. Това е ясно за всеки, 
изучавал християнската казуистика, еврейската ритуална система или зако-
ните за чистота на исляма1. Разбира се, това е валидно и за всички останали 
цивилизации. Последица от това е, че този ред винаги остава временен, крехък 
и нестабилен, наложен чрез големите усилия и волята на хората, както и чрез 
безбройните форми на социална организация, включително и чрез различните 
форми на репресия, контрол върху мисълта и понякога физическо насилие. Така е 

1	 За	казуистиката	виж	Albert	Jonsen	and	Stephen	Toulmin, The Abuse of Casuistry: A History of Moral Reasoning 
(Berkeley,	University	of	California	Press,	1988).

адам Б. Селигман е професор по антропология на религиите в Универ-
ситета на Бостън. Сътрудник е на изследователския институт CURA 
(Institute on Culture, Religion and World Affairs); професор е по социология 
на Университета в Харвард. Създател и многогодишен директор на 
Международната школа по религии и публичен живот (ISSRPL). автор на 
книгите Ritual and its Consequences: An Essay on the Limits of Sincerity (с 
R. Weller, M. Puett и B. Simon), Oxford University Press, 2008; Modest Claims: 
Dialogues and Essays on Toleration and Tradition. Notre Dame University Press, 
2004; Modernity’s Wager: Authority, the Self and Transcendence. Princeton U. 
Press, 2000; Market and Community: The Bases of Social Order, Revolution 
and Relegitimation (с Mark Lichbach). Penn State University Press, 2000; The 
Problem of Trust. Princeton University Press, 1997; Innerworldly Individualism: 
Charismatic Community and its Institutionalization. Тransaction Press, 1994; 
The Idea of Civil Society. The Free Press, 1992 (издадена на български от 
Критика и хуманизъм, 1995). От ноември 2011 г. професор Селигман е 
почетен доктор на Пловдивския университет.
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от незапомнени времена и няма основание да вярваме, че ще се промени в бъде-
ще. а напредъкът в информационните технологии, генетиката и психотропните 
вещества дори ни дава основание да мислим, че налагането на мрежата от со-
циален ред в бъдеще ще бъде по-всеобхватна, отколкото в миналото.

Както бе отбелязано, всяка цивилизация не само установява ред, тя е и ос-
мисляне на вече установения ред. Всяка цивилизация търси и собственото си 
обяснение и често то е критично. Тя си поставя граници и тества техните 
предели. На всеки закон за жертвоприношението противостои пророк, който от-
рича формалната ефективност на този закон, всяка църква има своя манастир, 
всеки Лир има своя шут по същия начин, по който и всяко решение на Върховния 
съд среща аргументирано несъгласие. Това са добре известни и сравнител-
но прости примери, възможно е обаче да се извърши и същинско сравнение на 
траекториите в развитието на ортодоксията и хетеродоксията в различните 
цивилизационни контексти. Има много примери, като откъсването на християн-
ството от юдаизма, на протестантството от Рим, на будизма от хиндуизма 
или появата на шиитския ислям, когато хетеродоксията се отделя и успява да 
формира собствена ортодоксия, система от правила и порядки2. В други случаи 
размисълът и критиката са насочени навътре в системата. Така е с еврейските 
пророци, с францисканския орден при католицизма или с политическите протес-
ти в демокрацията.

Всъщност инкорпорирането на критиката на цивилизацията, дори нейното ин-
ституционализиране вътре в политическия ред, заема централно място в мо-
дерните общества. В сферата на познанието цели науки се занимават с осмис-
лянето на доминиращата система на социалния ред, без задължително да го 
критикуват. Някои от теченията се занимават с нарушената функционалност, 
т.е. с разрушаването на реда и премахването на границите на индивидуално 
или микрониво, а други – с нарушената функционалност на обществено и макро-
ниво. Всъщност постоянното и високо институционализирано осмисляне на реда 
заема централно място в процеса на установяването на реда – на индивидуално 
и социално ниво3.

Това не означава, че подобно осмисляне е характерно само за нашето общество 
или време. Както бе вече споменато, това е до известна степен характерно за 
всички цивилизации в зависимост от способността им за рефлексия. Дори може 
да се каже, че именно способността за рефлексия превръща цивилизациите в 
това, което те са4. Наличието на известно ниво на рефлексивност, на желание 
за поставяне под въпрос на самите категории, дефиниции и граници, вероятно 
е едно от необходимите условия за съществуването на цивилизацията или поне 
за да може тя да бъде определена като такава. Още повече че подобна рефлек-

2	 S.N.	 Eisenstadt,	 “Heterodoxy	 and	 the	 Dynamics	 of	 Civilizations”. Proceedings of the American Philosophical 
Society,	1984,	vol.	128,	pp.	104-113.
3	 Виж	напр.	J.	Habermas,	Communication and the Evolution of Society	(Boston:	Beacon	Press,	1979),	или	негова-
та	Theory of Communicative Action	(Boston:	Beacon	Press,	1984).
4	 Виж	B.	I.	Swartz,	“The	Age	of	Transcendence”	in	Wisdom, Revelation and Doubt, Daedalus.	Spring	1975.	S.N.	
Eisenstadt,	The Origins and Diversity of Axial civilizations	(Albany:	State	University	of	New	York	Press,	1988);	Karl	
Jaspers,	Vom Ursprung and Ziel der Geschichte	(Munchen:	Piper	Verlag,	1949).
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сивност винаги е свързана както със системата за ред, или по-скоро с нейните 
аксиологични принципи, така и с това, което е извън този изказан ред. занима-
нието ни с други по-стари, обвързани с друго време форми на рефлексия, които 
се откриват в класическите текстове, представя специфична гледна точка към 
границите и техните предели.

Една от често срещаните форми на рефлексия, всъщност на само-рефлексия и 
често на критика, е срещата с другия. От времето на трудовете на Херодот 
за скитите до творбите на Монтен за канибалите темата за „другостта” е 
любима форма на рефлексия върху създадения ред. Всъщност и днес тази тема 
заема важно място в някои дисциплини, изпреварвайки други основни теми (пос-
ветени на системата от установения ред). Има различни начини за среща с дру-
гия. Другият може да бъде видян като непознат (hager, xenon), като Бог (съвсем 
Другият) или като това, което стои отвъд видимия ред (или разбирането му). 
В този смисъл както Бог, така и непознатият остават неразбираеми, което ги 
прави непознати и други (един познат Бог не е Бог). Неличната среща с това, 
което може да бъде определено като „чиста” другост, разбирана негативно, е 
срещата с лудостта, хаоса и неизвестното (и в същата степен със смъртта, 
която е отрицание на човешкия ред и е емблематична за това, което остава 
извън човешкото разбиране). Примери за такива срещи могат да бъдат открити 
както в гръцката, така и в иудейската цивилизация – срещи с непознат, с Бог, 
ако това не е хаос, или поне този аспект на Божеството, който не може да бъде 
разбран и по тази причина заплашва съществуването.

Този двойствен аспект на Божеството като поддържащо реда, но и като нещо, 
съществуващо отвъд нашите познания, може да бъде разбран чрез двойствено-
то значение на харизмата – едновременно като поддържащ и разрушаващ реда 
механизъм, породен от развитието на човешката култура. Това разбиране вина-
ги насочва към източника на смисъла, към неговите недостатъци и провалени 
опити да се доближи до идеала. затова той винаги има потенциала да постави 
под въпрос целия съществуващ ред, да го разтвори отново в първичния хаос, от 
който да възстанови „правилната” форма на ред.

От гледна точка на библейския разказ този проблем е изследван задълбочено във 
важната книга на Джон Левинсън Творението и постоянството на Злото. В нея 
Левинсън разказва колко обсебващ е страхът от изпадането в хаос. Колко крехък 
е триумфът на творението и на съградения от него ред, и колко страховити 
са силите на хаоса, представяни най-често като водното чудовище на хаоса – 
Левиатан. Както отбелязва Левинсън: „Потопът не е просто голямо наводнение 
от времето на Ной, той въплъщава атаката на хаоса над реда, олицетворяван 
от предизвикателството, отправено от морското чудовище срещу боговете”5. 
Това предизвикателство никога не е било напълно забравено и в периоди на на-
ционални катастрофи заплахата от него е била преодолявана чрез специфични 
ритуали и литургични практики, които възстановяват историята за Сътворе-
нието. Както изяснява Левинсън: „Както потопът, така и откъсите като тези 

5	 Jon	Levinson,	Creation and the Persistence of Evil.	(Princeton:	Princeton	University	Press,	1988),	p.	133.
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от псалм 74:12-17 (може би също и в Исая 51:9-11), свидетелстват за поглед към 
Сътворението, според който Бог е подредил реалността по начин, на който не 
може да се противостои, но който не е нито постоянен, нито неизбежен. Ис-
торията за потопа завършва с Божието обещание към човека Той да закриля 
творението, но самият разказ е показателен за дълбока тревога за дареното 
чрез сътворението, за силното чувство на несигурност. От една страна, Бог 
обещава да закриля сътворения ред. От друга страна, той прави това в края на 
състоянието на хаос, започнало заради съжалението Му от това, че творенията 
са били поставени на първо място”6. Това съзнание за хаоса като за постоянно 
присъстваща заплаха може да бъде срещнато във всички цивилизации. Примери 
за такава постоянно съществуваща опасност са както историята за Енума 
Елиш7, така и Теогония на Хезиод, където редът и неговите граници са трудно 
постигнат успех след кървав и насилствен конфликт8.

Настоящото ни изследване на другостта на хаоса и на различните форми на ред 
се основава върху библейската Книга на Иов и пиесата на Еврипид Вакханки9. И 
двете са създадени (или редактирани) приблизително по едно и също време (V–
IV век пр. н.е.)10. И двете се основават на по-стари истории и митове11. Иов има 
своите паралели в много други истории от мъдростта на Близкия изток; като 
египетската творба Оплакване на селянина и други подобни, Диалог за човеш-
кото нещастие (известен също като Оплакване на един мъдрец за несправедли-
востта в света), както и вавилонския Песимистичен диалог между господар и 
роб12. И за двете творби е писано многократно (макар, доколкото ми е известно, 
никога да не са били сравнявани и изследвани от гледна точка на критиката на 
съществуващия ред). Те и двете представляват размисъл върху реда и безредие-
то13. И двете надхвърлят простото размишление, за да се превърнат в критичен 
размисъл и в съставна част от традицията и мисленето на западната цивили-
зация. ако перифразираме популярната поговорка: и двете разказват какво би се 
случило, ако добрите хора попаднат на лоши богове.

6	 Ibid.	p.	14.
7	 Букв.	„Когато	там	горе”	–	епическа	вавилонска	поема	за	сътворението	на	света	от	втората	половина	на	ІІ	
хил.	пр.	Хр.	
8	 Benjamin	Foster,	Before the Muses: An Anthology of Akkadian Literature	(CDL	Press,	Bethesda	MD	1996).
9	 В	оригинала	на	статията	Книга на Иов	е	цитирана	по	превода	на	Роберт	Гордис,	един	от	най-известните	
изследователи	на	текста.	Вакханки	е	цитирана	по	превода	на	поета	С.	К.	Уилямс	(New	York:	Farrar,	Straus	and	
Giroux,	1990).
10	 За	датировката	виж:	R.	Gordis	The Book of God and Man	(Chicago:	University	of	Chicago	Press,	1965),	pp.	20,	
216-218.
11	 За	Книга на Иов	виж	също:	Louis	Ginzburg,	Legends of the Jews,	vol.	II	(Philadelphia:	Jewish	Publication	Society	
of	America,	1913).	За	Вакханки	виж:	Charles	Segal,	Dionysiac Poetics and Euripides’ Bacchae	(Princeton:	Princeton	
University	 Press,	 1982);	 както	 и	 по-старото	 изследване	 на	 R.P.	 Winnington-Ingram, Euripides and Dionysus 
(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1948).
12	 Gordis,	The Book of God and Man,	pp.	7,	55-64.
13	 През	1918	г.	Хорас	Калън	написва	интересното	изследване,	озаглавено	Книгата на Иов като гръцка траге-
дия	(Horace	Kallen,	The Book of Job as a Greek Tragedy,	NY,	Hill	and	Wang,	1959).	В	нея	той	развива	интересната,	
но	вече	отречена	хипотеза,	че	Книга на Иов	е	била	вдъхновена	от	трагедията	на	Еврипид.	Но	тази	хипотеза	
съществува	още	в	древността,	както	е	отбелязано	от	Джорд	Ф.	Мур,	според	когото	тя	е	била	развита	от	Теодор	
Мопсуестийски	през	V	в.	от	н.	е.	(Kalen,	xxii).	Сравнението	между	двата	текста	тук	няма	за	цел	да	възражда	тази	
хипотеза,	а	само	да	посочи	приликите	в	проблематиката	на	двата	текста.	
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И двата текста са свързани с някаква практика, по-конкретно с ритуални дейст-
вия. Вакханки е свързана с култа към Дионис, който навлиза от Тракия и азия не-
известно кога в гръцката история14. Без да е ясно дали пиесата трябва да бъде 
разбирана като осъждане или утвърждаване на разпада на реда и на екстатич-
ната религия (най-вероятно и двете едновременно), силите на конфликта във 
Вакханки, както отбелязва Чарлз Сийгъл, „не намират разрешение”. По-нататък 
той отбелязва: „Нейната загриженост за разпада на реда и неговите граници – 
границите между божественост и диващина в човека, между реалността и въ-
ображението, между разума и лудостта, между аз-а и другия, между изкуството 
и живота – прави тази пиеса изключително достъпна и особено важна”15.

Тук е много важна връзката, направена от Сийгъл между спарагмос (жертве-
но разкъсване) и омофагия (ритуална трапеза), извършени в пиесата от из-
падналите в екстаз разярени вакханки, и процеса на сътворение и рекреация 
като резултат от деструкцията в Дионисийския ритуал. „В култа към Дионис 
и неговата орфическа адаптация спарагмос-а на жертвата води до символично 
прераждане на бога. Разкъсан на парчета под формата на животно и изяден от 
боготворящите го хора като символично олицетворение на неговия спарагмос 
от титаните, орфическият Дионис се преражда от неизядените парчета и от 
пепелта”16. Тези мистерии продължават, според Уолтър Бъркет, да бъдат изпъл-
нявани дори и през IV век от н.е.17 Всъщност те продължават да съществуват в 
различни репрезентации, „като украсяват надгробни паметници, стели и олтари 
до последното си развитие като изкуство на саркофазите”. Според Бъркет те 
представляват „отговор на очевидната безсмисленост на смъртта”18. Но за 
разлика от орфическия ритуал, чийто завършек е състояние на чистота, пиеса-
та завършва в ужасяващо чувство за нечистота, определена от Сийгъл като 
състояние на „стерилност”19. Пиесата завършва с разкъсването на Пентей и 
прогонването на Кадъм и агава пред лицето на пълния разпад на живота и на 
всички регенеративни възможности (краят на дома на Кадъм е предречен от 
зевс). Обратно, в края на Книга на Иов е потвърдена възможността за регене-
рация и продължаване на наследствената линия.

Нека припомним, че Книга на Иов е единствената книга от Еврейската библия, 
която може да бъде четена от опечалените по време на седемдневния траур. 
Следователно проблемът за теодицеята и божествената справедливост, към 
който се обръща книгата, не е лишен от връзка с проблема за смъртта. Според 
мен връзката между двете творби е, че и двете се занимават с това, което 
се намира отвъд разбираемото, което е свързано с разпада на реда, с измяната 
към творението, със заплахата за космически разпад, които несправедливост-
та и смъртта – доведени до крайност – представляват за нашето съзнание. 
Това е ясно показано и обяснено в изследването на Маймонид, където изрично и 

14	 Winnington-Ingram,	p.	1.
15	 Segal,	Dionysiac Poetics and Euripides’ Bacchae,	p.	4.
16	 Ibid.	48.
17	 Walter	Burkett,	Ancient Mystery Cults	(Cambridge:	Harvard	University	Press,	1987),	p.	35.
18	 Ibid.	p.	22.
19	 Segal,	pp.	213-214.
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одобрително се цитира Вавилонският Талмуд (Baba Batra 16a): Рави Симон Бен 
Лакиш казва: Сатаната, склонността към злото и ангелът на смъртта са едно 
и също нещо20.

Трябва също да отбележим, че средновековните еврейски коментатори Рашид, 
Ибн Езра, Р. Йосиф Каро и Р. Нисим Гаон идентифицират деня, в който Сатаната 
наказва Иов с деня на еврейската Нова година (Рош ашана), т.е. със съдния ден 
за света и всички негови обитатели. Самото позициониране на историята за 
Иов и отправеното предизвикателство към божествената справедливост в кон-
текста на сътворението и хаоса утвърждава връзката с постоянната заплаха 
за връщането към вечния хаос, отбелязана от Левинсън и цитирана по-горе21.

Сравнение 
A) Хаос и несправедливост

Както Книга на Иов, така и пиесата на Еврипид се занимават с разпада на 
реда, както е разбиран той от човека. Но те определят по различен начин този 
разпад и последвалата липса на стабилност. В гръцкия текст разпадът на раз-
бираната като стабилна вселена на човека е представен като резултат от 
действията на вакханките, описани от Пентей по-рано в пиесата:

А новите родилки бяха с пълна гръд: 
 оставили децата си, те грабваха 
 в ръце сърнета и невръстни хищници, 
 вълчета, и ги с бяло мляко кърмеха. 
 па увенчаха след това главите си 
 с бръшлян и с дъб и с цветни вейки тисови. 
 Една удари канарата с тирса си  
 и мигом рукна чиста влага изворна, 
 а друга блъсна жезъла си наземи 
 и Бог на нея прати струи винени. 
 Които пък напитък бял желаеха, 
 разравяха пръстта с върха на пръстите 
 и много мляко имаха. От жлезите 
 блръшлянови – потоци мед се стичаха. (700-713) 
 Да беше там да видеше с очите си, 
овчари, говедари – насъбрахме се... 
Юници други правеха на късове. 
Ребра, копита биваха запращани насам-натам. 
От късове, увиснали по клоните елхови, кърви капеха. 
А дръзки преди миг, бодливи бикове 
се просваха, те валяха безпомощни 
тела под хиляди ръце девически. 
И – сякаш птици в полет – те се втурнаха 

20	 Maimonides,	Guide,	p.	489.
21	 Ginzburg,	Legends,	notes	to	vol.	2,	vol.	5,	p.	381-390.
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в едничък миг на твойте взори царствени. 
Нахълтаха като врази и всичко преобърнаха 
и разпиляха. Грабеха от къщите деца; 
каквото на плещи поставяха, 
макар и незавързано, не падаше 
на черната земя; медта, желязото... 
В косите огън носеха, 
но огънят не пареше 
и вдигнаха оръжия разсърдените люде, 
че в кръв не се обагриха стрелите им, 
а те, разпращайки насреща тирсове, 
раняваха и в бягство ги обръщаха – (739-761) 
жени мъжете! – не без помощ Божия!

Цивилизацията е преобърната, представена е като изобилие, никнещо от земя-
та без усилие. При Омир циклопите живеят, без да се трудят и без да имат как-
вато и да било социална организация – като по този начин дава израз на това, 
което Маги Килгор посочва като двойнствено отношение на гърците към идея-
та за съществуване на предсоциален и лишен от порядък златен век22. Образът 
тук е съпроводен от описанието на майки, изоставили децата си, жени, кърмещи 
диви животни, и жени, побеждаващи мъжете в битката. По-късно се говори за 
действията на агава, спарагмос-а на Пентей (както и собственото му превръ-
щане в жена по волята на боговете) – всичко това са белези за престъпването 
на границите и следователно, за разпада на порядъка.

И все пак тук е налице друг образ на реда, ред, който се намира отвъд човеш-
кото познание и разбиране. В разгара на това описание на разпадналия се ред, 
пратеникът разказва как жените започнали да танцуват, да се въртят и да 
се вихрят и как планината, животните и всичко наоколо се присъединило към 
техния танц, „нищо не останало равнодушно, а жените танцували, и всичко 
танцувало с тях” (725-736). Като се има предвид изключително важната роля 
на танца като пример за порядък, не можем да не допуснем, че на планината се 
случва възстановяване на реда, но на ред, който се намира отвъд човешкото 
разбиране. завършекът на пиесата с лудостта, смъртта на Пентей и трагеди-
ята (в дома на Кадъм) – всичко това е част от тази извънчовешка представа 
за ред. Порядъкът, както е разбиран от хората, не може да бъде възстановен, 
обновлението му не може да се случи и балансът не може да бъде възобновен.

В Книга на Иов, обратно, разпадът на реда е представен като следствие от 
Божествена несправедливост и се разисква като грях. Това, както се вижда, е 
една много различна представа за реда и хаоса и за това царство на другост-
та, което се намира отвъд реда. Тези различни представи се отразяват и върху 
моделите на социален ред, върху отношенията с другите, непознатите, и върху 
разбирането за нашето място в света.

22	 Maggie	 Kilgour,	 From Communion to Cannibalism: An Anatomy of Metaphors of Incorporation	 (Princeton:	
Princeton	University	Press),	p.	23.
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В Книга на Иов проблемът за реда и хаоса се разбира малко или повече като 
теодицея, като оправдание на отношението на Бог към човека: това е може би 
класически пример за различието между съдбата и заслугата (в известна сте-
пен това е участта на всички хора). Представянето на реда и хаоса като те-
одицея не може да бъде открито във Вакханки. Там трагедията е функционален 
еквивалент на теодицеята, а лудостта – на греха.

В Книга на Иов проблемът за хаоса се възприема като проблем за несправед-
ливостта. Хаосът се гледа като остра липса в моралната икономика на все-
лената. Следователно на хаоса противостои утвърждаването на моралния ред 
(който в отговора на Бог към Иов не може да бъде проумян от хората, но въпре-
ки това продължава да съществува, и то със сигурност). Докато във Вакханки 
хаосът е разбиран като лудост и на него му противостои – странно – познава-
нето: необходимостта Пентей да познае Дионис или това, че агава не успява да 
познае собствения си син. Всъщност въпросът за познаването възниква отново 
и отново в пиесата, олицетворяван от скрити персони, които никога не крият 
това, което трябва да скрият (премяната на Пентей, премяната на Дионис). В 
Книга на Иов напрежението между човека и божеството е доминирано от идея-
та за справедливост и по-конкретно от призива на Иов към Бог да отговори за 
несправедливите си действия. Докато във Вакханки това напрежение е домини-
рано от идеята за познаването.

Въпреки че в някои текстове справедливостта може да бъде видяна като замес-
тител на познаването (и на споделената съпричастност, която тя включва), 
не трябва да забравяме, че Книга на Иов се занимава не с обикновената спра-
ведливост, а с Божията справедливост. В този божествен контекст темите за 
справедливостта и познаването съвпадат. Така в 13:15 Иов призовава Бог: „Ето, 
Той ме убива, но аз ще се надявам: желал бих само да удържа пътищата си пред 
лицето Му”. И само няколко реда по-долу казва: „Само две неща не прави с мене, 
и тогава аз не ще се укривам от Твоето лице: отмахни от мене ръката Си, и 
Твоят ужас да не ме разтърсва; Тогава викай, и аз ще отговарям; или аз ще гово-
ря, а Ти ми отговаряй. Колко са пороците и греховете ми? Покажи ми беззаконие-
то ми и греха ми. за какво скриваш лицето Си и ме считаш за Твой враг?” (20-
24). В тези редове справедливостта и познаването са обединени, както това 
става и по-късно, макар и по начин, който Иов не е предвидил. Приемането на 
божествената справедливост, която си остава неразбираема за хората, включ-
ва познаването на трансцендентното Божие всемогъщество, чиято пълна мощ 
Бог разкрива на Иов в бурята. Познаването на Бог означава Той да бъде признат 
за справедлив дори ако това противоречи на нашите сетива. Справедливостта 
и познаването са част от описанието на човешката воля и на нейното прие-
мане на Божието величие. Тази взаимна връзка между справедливост и познание 
е подчертана по интересен начин от Ханс-Георг Гадамер, който ги обвързва 
със самата същност на властта, която, както той казва, се основава не на 
подчинението и отказа от разум, а на признанието и познанието – познанието, 
че другият стои по-високо в съжденията и прозренията си и че точно заради 
това неговата преценка има предимство, т.е. то се ползва с предимство пред 
собствената преценка. Това е следствие от факта, че властта не може просто 
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да бъде дарена, тя е придобивана и трябва да бъде придобита... Тя се основава 
на признанието и затова на разума, който приема, че преценката на другите е 
по-добра. В този смисъл властта, разбирана правилно, няма нищо общо с под-
чинението на заповедта. Всъщност властта не е свързана с подчинението, а с 
познанието (Truth and Method, 248).

Както обяснява Гадамер, властта не се основава на подчинението, а на призна-
нието, което от своя страна като продукт на разума запазва своите ограни-
чения. В един много дълбок и съдържателен смисъл както Книга на Иов, така и 
Вакханки се занимават точно с тези въпроси. Но докато Иов приема ограниче-
нията на собствения си разум и своята неспособност да разбере Божията воля, 
Пентей, обзет от гордост и младежка арогантност, последователно отказва 
да познае божествената мощ и да  отдаде заслуженото – и страда от послед-
ствията.

Б) Мъдрост и познание 

за разлика от горделивостта на човека и бога при Еврипид, в Книга на Иов пра-
ведността на Иов е описана като добродетел, напълно различна от разума. В 
тази връзка е подходящо да бъде цитирано мнението на Маймонид за ролята на 
мъдростта и добродетелта в Книга на Иов: Най-прекрасното и изключително в 
тази история е това, че знанието само по себе си не е притежание на Иов. В 
книгата не се твърди, че Иов е бил изключително мъдър или интелигентен мъж. 
Той е описан само като морално добродетелен и праведен мъж. Ако беше истин-
ски мъдър, той нямаше да бъде толкова объркан23.

Не мъдростта кара Иов да приеме Божията правда, а познанието, и то позна-
нието на собствените му граници. Именно познанието за собствените огра-
ничения, особено в областта на разума, прави възможно познаването и на съ-
щински безкрайното. До голяма степен това съответства на определението 
на протестантския теолог Паул Тилих за „принципа на протестантството”: 
Единствената непогрешима истина на вярата, в която сетното е показано бе-
зусловно, е, че при всяка истина вярата е зависима от съждението ‘да-не’. Тази 
преценка съдържа в себе си Да – защото не изключва никоя истина на вярата, 
под каквото и форма тя да се е явила в историята, но съдържа и Не – защото 
не приема никоя друга истина за вярата като сетна, освен тази истина, която 
е непостижима за човека24.

Това познание за границите е характерно и за философията на Карл Ясперс, кой-
то отбелязва: „Човекът не може да постигне трансцендентното във времето 
като познаваем обект, който е идентичен за всеки, подобно на другите обекти 
в света, тъй като всяка форма на едната Истина като абсолютна може да се 
прояви в света само като историческа, безусловна за нейната екзистенция и 
точно затова тя не може да бъде универсално валидна”. По-нататък той при-
помня: „Идеята на човека не може да бъде развита прекомерно, докато се избяга 

23	 Maimonides,	Guide,	p.	487.
24	 Paul	Tillich,	Dynamics of Faith	(NY:	Harper	and	Row,	1957),	pp.	97-98.
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от абсолютно невъзможното, което противоречи на крайността на човека във 
времето”25. В известен смисъл у Иов и Пентей може да бъде забелязано точно 
това – нежеланието им да признаят собствената си крайност – при Пентей 
това е отказът му да познае бога, при Иов – отказът му да признае Божията 
справедливост. Твърде различните последици в двата случая говорят много за 
движещите сили в динамиката на нашата цивилизация. Наред с това, ако пра-
вилно разбирам Гадамер, според него това, което може да бъде получено от 
„предразсъдъците” в традицията, което може да бъде получено чрез поставяне-
то ни в „историческа ситуация”, в рамките на нейния историческия хоризонт, 
означава да поставим себе си в „покрайнините на близкото, в неговата отво-
реност към далечното”26. Хорът на вакханките предупреждава Пентей да се 
пази от собствените си „крайности”, като приеме своите собствени граници и 
мъдростта на всекидневните „предразсъдъци”. Те му напомнят: 

Той, богът, Зевсово семе, 
обича пирове светли, 
той люби благодатния Мир, 
хранител благ на младежи. 
Еднаква радост раздава той, 
еднаква за богат и бедняк, 
чрез безскръбна винена влага. 
Той мрази, когато избягва човек  
да мине живота си в радост! (413- 421)

за разлика от Пентей личната среща на Иов с Бог води до съществено раз-
витие в неговото отношение към Бог и към трансцендентните истини отвъд 
простата теология на възмездието и наказанието, защитавана от неговите 
приятели. Пентей никога не става нещо повече от обикновен воайор, който се 
вълнува повече от жените, отколкото от справедливостта27. Когато познание-
то идва, то е много закъсняло, след като Пентей е осъден по волята на божест-
вото на изгнание, робство и мъки.

Обратно, цялата Книга на Иов може да бъде разгледана като опит за овладява-
не на напрежението между близко и далечно, като овладяване на напрежението 
между опростената теология на всекидневните предразсъдъци и безкрайната 
истина – и това става по начин, който в началото е неизвестен за нас. Книга 
на Иов е структурирана по такъв начин около това драматично напрежение, че 
нейният край не е предизвестен. Изчитаме реч след реч, предложеното от три-
мата приятели на Иов утешение и неговия отговор, речта на Елиуй, виковете 
на Иов в отговор на Бог, за да стигнем накрая до познанието на Иов. Книгата 
завършва с опознаването на Бога в най-дълбокия възможен смисъл, нещо, което 
не е постигнато от нито един от героите на Еврипид.

25	 Karl	Jaspers,	Reason and Existenz	(New	York:	Noonday	Press,	1955),	p.	100.
26	 Gadamer,	Truth and Method,	pp.	271-274.
27	 За	този	аргумент,	макар	и	малко	преувеличен,	виж:	William	Sale,	 “The	Psychoanalysis	of	Pentheus	 in	 the	
Bacchae	of	Euripides”,	pp.	63-82,	Yale	Classical	Studies,	vol.XXII	Studies in Fifth Century thought and Literature,	ed.	
Adam	Parry,	Cambrdige	At	the	University	Press,	1972.	Въпросът	за	постоянството	и	верността	на	жената	е	тема,	
която	не	е	пренебрегвана	и	в	иудейската	цивилизация.
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Пиесата на Еврипид е много различна от Книга на Иов. В нея има трагедия, 
но липсва моралното развитие на героите. Светът се променя, променя се и 
пространството (в Книга на Иов няма нищо подобно), но отсъства чувството 
за лична активност отвъд безжалостния ход на съдбата. знаем как всичко ще 
завърши, не сме наясно само с детайлите. Във Вакханки липсва вътрешно разви-
тие на героите, промяната на сюжета не води до (морално или друго) развитие 
на героите. В този смисъл хоризонтът отсъства. Всичко е предначертано и 
поставено в рамка – една адска машина, която ни кара със затаен дъх да очак-
ваме финалното разкъсване на Пентей. Механизмът на тази машина е задвижен 
още в самото начало и ние не можем да бъдем нищо друго, освен изпълнени със 
съчувствие зрители, чиято емпатия става все по-дълбока, водени от катарзиса 
на трагедията.

Промяната при Иов е свързана основно с вътрешното развитие, което от-
съства у Пентей. Той не се променя. В най-добрия случай той се прикрива и по 
този начин губи себе си, но това не означава че той самият се променя. Тази 
загуба на самоличността е само прелюдия към пълната загуба на неговия аз в 
ужасяващата му смърт накрая. Той моли за пощада. Но не се променя. Докато 
в иудейския текст промяната е вътрешен процес, подържан от Божиите деяния 
в света. Промяната и развитието се изявяват в битката на човека с Бога и 
интериоризират този процес. Можем да си припомним есето на ауербах, посве-
тено на „Белега на Одисей”, с което започва неговият Мимезис. Когато героят 
на Омир се завръща в Итака, той е същата личност, която е напуснала острова, 
въпреки войната за Троя, променливата съдба и дългото и мъчително завръщане. 
Това не е валидно за библейския герой, чиято съдба е безвъзвратно променена 
от срещата му с Божието слово28. Въпреки че се основаваме на много древни 
текстове, смятам, че можем да открием фундаментално сходство, което е от-
ражение на съзнание, преминаващо отвъд конкретните текстове.

Следователно развитието в Книга на Иов е от различен порядък в сравнение с 
развитието във Вакханки. Сюжетът не е предварително предначертан, бъдеще-
то е открито и може да бъде променено в различни мигове. Всеки диалог с някой 
от приятелите разкрива нови възможности. Молбите на Иов към Бога е възмож-
но както да бъдат изпълнени, така и да останат без отговор. Бог може да се 
изяви по различни начини. защитата на Бог е изцяло непредсказуема. Реакцията 
на Иов към Божието послание в никакъв случай не е предизвестена. И последно, 
съдбата на Иов остава отворена и може да остане отворена да самия край. 
Изглежда, че теодицеята носи много възможности и несигурност в бъдещето, 
което не може да се каже за трагедията. Грехът и лудостта са два напълно раз-
лични начина за отмяна на реда, които имат различни последици по отношение 
на това, което след това може да бъде събрано и възстановено.

В двата случая е различно не само разбирането за разпада на реда, но и раз-
бирането за самия ред. Двете истории имат както много общи теми, така и 
съществени различия. И двата текста разказват за герой, който си мисли, че 

28	 Eric	 Auerbach,	Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature.	 (New	 York:	 Doubleday,	 1957),	 
pp.	1–20.
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познава Божиите пътища (в случая на Вакханки героят мисли, че познава помис-
лите на един чужд бог, Дионис). И двата текста ни водят до заключението, че 
това не е така, че героите не са надарени с това знание, не могат да вникнат 
в дълбините на идеята за самия ред. В Книга на Иов, разбира се, Бог е този, 
който създава и поддържа реда. Качеството му на Творец на реда в най-висш 
смисъл легитимира всичко, което може да бъде разбирано като справедливост и 
несправедливост. Обратно, във Вакханки Дионис е ситуиран извън човешкия ред 
(той идва от Изтока, място с неясни граници; неговите ритуали се провеждат 
извън града и се характеризират с екстатична ярост, която обхваща жените 
в гората). Редът тук въобще не е божествен. Редът, както е представен от 
Пентей, е изцяло човешка конструкция. Боговете стоят извън този ред. Но това 
отвъдно не е трансцендентността на Бога на Иов, който е по същество край-
ният космичен ред (нещо, което е по-завършено от фрагментарния човешки ред, 
достъпен за човешкото съзнание). Докато при Еврипид богът е представен чрез 
силите, които постоянно заплашват човешкия ред, постоянно го предизвикват, 
които постоянно могат да го разстроят и които – точно заради това – на-
стояват за признание, за да може да просъществува и да бъде продължен поне 
някакъв човешки ред. Тук редът е човешко дело, което трябва да се справи с 
предизвикателството, отправено от божеството. за разлика от него в Книга 
на Иов редът е божествен и недостъпен за човешките възприятия. Тази разлика 
е твърде съществена. 

В) Ред и справедливост

И двете творби се занимават и осмислят сложните връзки между реда и хаоса 
или между реда и безредието. С други думи, и двете признават, че хаосът не 
е само това, което се намира отвъд реда. Налице е също и признанието, че 
хаосът или това, което се намира отвъд реда (независимо дали това е грехът, 
лудостта, несправедливостта или пропуснатото признание), също е част от 
реда и трябва да бъде обяснено като такова. Но сложното преплитане на реда и 
неговата противоположност е представено по различен начин в гръцкия и иудей-
ския текст. В Книга на Иов отвъд реда се намира Бог. а „отвъдното” се намира 
в царството на трансцендентното. Чрез трансцендентното редът става част 
от теодицеята, а това означава, че липсата на ред е или грях, или несправед-
ливост. На това се набляга в разговорите на Иов с неговите приятели. Те за-
щитават съществуването на видимата правда на реда на теодицеята, което 
означава, че по някакъв начин Иов е съгрешил, за да страда по този начин. Така-
ва теодицея се преподава в неделните училища. Иов защитава своята правота 
и по този начин настоява, че Божият свят не е справедлив, следователно няма 
ред (няма морален ред, какъвто би бил редът в една трансцендентна система). 
Всеизвестният отговор на Бога, че редът наистина съществува в космичен 
мащаб, но че Иов и респективно човечеството са неспособни да го проумеят, 
променя радикално посоките на търсенето. Доказано е наличието на ред, въпре-
ки че той изглежда като липсата на ред (заради безбройните несправедливости 
в света и заради постоянното противоречие между съдба и достойнството). 
ако човечеството беше способно да възприеме космическата справедливост, 
то щеше да утвърди и Божието величие (и по този начин и съществуването 
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на трансцендентния ред). Така съществуването на реда е утвърдено, а това, 
което изглежда като негова липса (злото и несправедливостта), е резултат 
единствено от нашите ограничени възможности да го разберем. Може дори да 
се каже, че етическият проблем за интеграцията на несправедливостта в този 
„справедлив” свят се състои само в нашата способност за възприятие. Светът 
е справедлив, подреден (според моралния възглед), а това, което не е толкова 
добре подредено, което е несправедливо (безредието, което също е част от 
реда), само изглежда такова.

Проблемът стои по съвършено различен начин във Вакханки. Редът не е показан 
като резултат от трансцендентната справедливост. Той по-скоро се състои 
в това да бъде приет светът, какъвто е, светът за себе си, както би се изра-
зил един хегелианец. Но приемането на света, какъвто той е, изисква да бъдат 
приети и безредните, хаотични и неконтролируеми сили в света. Този аспект на 
съществуването е представен от героя Дионис и неговите последователи. Тук 
лудостта, схващана като съставна част и елемент от реда, трябва да бъде 
призната за такава. Остава впечатлението, че ако Пентей можеше да надмогне 
собственото си благоприличие и изостреното си чувство за ред, ако можеше 
да признае съществуването на хаоса (или лудостта) в тяхната същност (от 
които той е видимо привлечен, както се вижда от желанието му да види екстаза 
на жените), тогава щеше да бъде възможно редът в града да бъде възстановен. 
Но той не може да направи това, а резултатът е трагедията, която сполетява 
него, неговия дом и целия град.

И двата текста признават едновременно съществуването на реда и неговото 
отрицание, но в тях редът е дефиниран по напълно различен начин. В Книга на 
Иов той е дефиниран в моралния смисъл на трансцендентната справедливост, 
докато във Вакханки проблемът е дефиниран като необходимост от установя-
ването на баланс между реда и неговия разпад, което е същината на човешкото 
съществувание. Следователно и двата текста признават, че отрицанието на 
реда, независимо дали той е изразен чрез греха и несправедливостта или чрез 
лудостта и тоталното преобръщане на света, е съставна част и елемент 
от реда. И двата текста са отражение на дълбоко противоречивите нужди и 
обстоятелства, които разкъсват човешкия живот и съществуване. И двата 
текста се опитват да обяснят тези обстоятелства. В Книга на Иов редът е 
идентифициран с Бога, а проблематичното идентифициране на целия ред, вклю-
чително и на безредието, с Бог, е решен чрез въвеждането на Сатаната в 
началото на текста. При Еврипид богът е идентифициран с отрицанието на 
човешкия ред, с разпада на неговите граници и с лудостта. Немаловажна после-
дица от този различен подход към проблема е, че в иудейския текст Иов, като 
главен протагонист, успява да разбере ситуацията и да вникне в нещо, което 
преди не е разбирал. Той признава частичната природа на предишните си разби-
рания. Това не се случва във Вакханки, където нито Пентей, нито Кадъм, нито 
дори агава успяват да разберат или да се помирят с проблематичната природа 
на реда, дефиниран чрез неговото отрицание и чрез кодекса на реда в тяхното 
поведение. Те просто са наказани. В това се състои трагическата ирония и 
затова именно гръцкият текст, както видяхме, достига до признание – призна-
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ние, което никога не е постигнато. В иудейския текст, където признанието се 
обръща към божествената справедливост, главният герой успява да постигне 
помирението, от което остават лишени неговите гръцки съвременници.

Различната развръзка в двата текста ни води към различните концепции за 
справедливост, отразени в тях, и неизбежно – до връзката между справедли-
востта и божественото. При Еврипид богът е този, който е лъжлив (съвсем 
буквално). В Книга на Иов няма същинската измама като такава. Бог изглежда 
лъжлив, като нарушава идеята за теодицея, представена от неговите приятели. 
Но същинска „измама” няма. Това е само хитрост на Сатаната (обвинителя, 
hakategor), който е изместен от явяването на Бог в бурята. Но то не пречи на 
приятелите на Иов да изгубят вярата си в него. Това представя съвсем раз-
лично разбиране за отношението между боговете, човечеството и справедли-
востта. за гърците е характерно да приемат справедливостта като човешка 
черта. Сама по себе си справедливостта е въпрос на степен, на баланс и следо-
вателно – на граници и пропорции. Установяването на реда като справедливост 
в съответната степен и пропорции е работа на хората, а не на боговете (или 
животните), за които то е нещо естествено29. Но във Вакханки става дума за 
нарушаването на степента, на баланса, на реда. Богът в тази пиеса идва от 
място, където границите са неясни, жените излизат извън пределите на града, 
където природният ред се нарушава, както и границите на цивилизацията и 
природата (в случая с омофагия), където се нарушава и основният закон на чо-
вешкото съществуване (в случая на убийството на сина от неговата майка)30. 
Редът изисква приемането на неговите граници и следователно на това, което 
се намира отвъд тях; това е очакване, което поставя сериозни въпроси пред 
възприемането на справедливостта, търсеща източниците си в трансцендент-
ното, което стои отвъд балансите на човешката воля. Да припомним: става 
дума за космичната справедливост, недостъпна за човечеството. Съществува 
някакъв цялостен, всеобхватен ред, който обаче остава просто неразбираем за 
нас, макар в крайна сметка ние да печелим от неговите далновидни дела. Това е 
доста по-различно от трагическата визия в древногръцката пиеса, където ре-
дът, стоящ отвъд човешкото възприятие, се намира също така и извън човешка-
та справедливост и нейните дела, което обаче ни оставя без смисъл и надежда.

ако справедливостта и необходимият ред са центрирани около точната мяра, 
тогава те по дефиниция също имат граници. Тъй като границите са това, кое-
то очертава цялото, дефинира го, дава му място, чрез което могат да бъдат 
достъпни отношенията с другите цялости. Без граници не може да съществува 
никаква мяра, най-малкото точна мяра, не може да съществува никакъв баланс 
или ред (хаосът се състои в премахването на всички граници и ограничения на 
цялостите). затова е логично, че в гръцката пиеса Пентей е представител на 
границите (тъй като границите, подобно на справедливостта, са работа на 
човека), докато богът е този, който нарушава границите, нарушава техните 

29	 Загубата	на	правилната	мяра	дори	когато	е	предизвикана	от	необходимостта	за	вършене	на	най-ужасните	
действия,	е	красноречиво	анализирана	от	Martha	Nussbaum	в	нейната	книга	Fragility of Goodness: Luck and 
Ethics in Greek tragedy and philosophy	(Cambridge:	Cambridge	University	Press,	1986),	pp.	33-38.
30	 	Segal,	Dionysiac Poetics,	pp.	55-77.
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ограничения и замъглява категориите. затова падението на Пентей е след-
ствие от неговата неспособност да приеме това замъгляване на границите, 
това смесване на елементите, и от крайната горделивост, с която той приема 
и защитава границите на своите представи за ред. Човешкият ред трябва да 
може да разпознае това, което изглежда като хаос (тъй като това е божествен 
ред), за да може този ред да бъде съхранен. Липсата на такова възприятие има 
ужасяващи последици.

В Книга на Иов проблемът е анализиран по различен начин. Божеството продъл-
жава да бъде източник на ред, на справедливост и на границите (макар и да се 
появява „в бурята”). Това, което прилича на отмяна на границите, на границите 
на справедливостта, правилната мяра, на отплата и наказание, изглежда такова 
само на пръв поглед. Бог влиза в диалог с Иов, за да обясни вечното, основопола-
гащо съществуване на границите, правилата на справедливостта и космичното 
разпределение на ресурсите. Проблемът за границите – за реда и неговата от-
мяна – е разбиран от Иов като морален, а не като епистемологичен проблем. Гла-
сът на Бог от бурята, който утвърждава съществуването на границите и реда, 
утвърждава този проблем като епистемологичен. Проблемът на Иов се състои в 
неговата онтологична неспособност да разбере сътворението (38:4-11):

… Де беше ти, когато полагах основите на земята? – кажи, ако знаеш.  
Кой  определи мярката, ако знаеш? Или кой е опъвал по нея въжето?  
На какво са закрепени основите , или кой положи крайъгълния  камък,  
при общото ликуване на утринните звезди, когато всички Божии синове 
възклицаваха от радост?  
Кой затвори морето с врата, когато се то изтръгна, та излезе като из 
утроба,  
когато облаците направих негово облекло и мъглата – негови пелени,  
и му утвърдих Моя наредба и поставих ключалки и врата,  
и казах: дотука ще дойдеш и няма да преминуваш, и 
тука е границата на гордите твои вълни? 

Както е известно на всеки читател на книгата, Бог продължава да разпитва 
Иов като първокласник, за да го накара да разбере колко ограничени са граници-
те на човешкото познание и да престана да задава повече въпроси:

Давал ли си ти някога през живота си заповед на утринта и посочвал ли 
си на зората мястото ? (38:12)

Влизал ли си ти в пазилищата на снега и видял ли си съкровищата на 
градушката? (38:22)

Знаеш ли наредбите на небето, можеш ли натъкми то да владее над зе-
мята? (38:33)

Както споменава и Маймонид, ако Иов притежаваше достатъчно мъдрост, той 
нямаше да бъде подложен на този урок по човешко смирение, който продължа-
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ва да бъде сред най-вълнуващите откъси в световната литература. Както се 
вижда от последния цитиран въпрос (макар и да сме включили само някои от 
откъси от тази глава), хаосът (като несправедливост) остава само видение, 
илюзия, предизвикана от човешкото невежество. Цялостите не са крехки, Бог не 
е своеволен и справедливостта не е отменена. Единствено мащабът на реда, 
неговите космически измерения остават извън човешкото разбиране.

Гръцкият текст ни предлага много по-различно разбиране за реда и хаоса, за 
крайното и безкрайното, за границите и лишената от граници бездна. Тук сами-
ят хаос изисква да бъде признат за божествено създание (ако не за божествена 
цялост). Всъщност трагедията е резултат от липсата на такова признание. 
При Иов хаосът е отречен като царство на невежеството и на човешката 
слабост. Границите и тяхното справедливо установяване са утвърдени заедно с 
утвърждаването на Божия суверенитет.

Г) Първични връзки и отделни цялости 

Въпреки че двата текста намират различно решение на тези въпроси, както 
Книга на Иов, така и Вакханки поставят въпроса за реда, за категориите на 
реда, за границата, справедливостта и смисъла. забележително е, че и двата 
текста поставят въпроса за социалния механизъм, който обобщава първичните 
връзки. Най-ясно това се вижда от отношенията между Иов и неговите прия-
тели, които, като представители на обществото, го предават и губят вярата 
си в него. Във Вакханки под въпрос е поставено основополагащото положение на 
града и неговият ред. Градът е разтърсен, Дионис успява да избяга, в хода на 
пиесата редът в гражданския живот все повече се разпада.

Но и двете творби надхвърлят простото поставяне под въпрос на човешките 
връзки. Те поставят под въпрос и най-основните връзки на микро- и почти био-
логично ниво, включително и тези между майката и детето. Най-ясно това се 
вижда във Вакханки чрез убийството от агава на нейния син Пентей. Тази връз-
ка е поставена под въпрос и в Книга на Иов, 39:13-18, чрез метафората за пауна:

Ти ли даде хубави крила на пауна и на камилската птица пера и пух? 
Тя оставя яйцата си на земята и ги топли на пясъка, 
и забравя, че крак може да ги смаже и полски звяр да ги стъпче; 
жестока е към децата си, като да не са нейни, и се не бои, че трудът  
ще отиде напразно, 
защото Бог не  е дал мъдрост и не я е надарил с разум; 
а кога се възкачи нависоко, присмива се на коня и на ездача му.

Под въпрос са поставени дори най-първичните човешки връзки, тези между май-
ката и детето. Човек би казал, че всичко е възможно. Всичко изглежда про-
менливо, открито за промяна, за смяна на посоката, за загуба на смисъла и на 
решителността, която е част от този смисъл. Това е пропастта, която се 
разкрива пред героите и в двата текста. Редът е разрушен на най-елементар-
ното, основополагащо и първично ниво. Нищо не е толкова абсурдно, колкото 
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разпадът на тази връзка между майка и дете. Няма нищо по-заплашително за 
съществуването и живота на този свят. Наред с това и макар в Книга на Иов 
този въпрос да намира разрешение – единственият изход от хаоса е вярата в 
Бог – в съзнанието на читателя все пак остава да витае един въпрос: може ли 
Бог да постъпи с мен по същия начин, по който постъпва с Иов, по същите тези 
причини – заради един облог със Сатаната?

Във Вакханки несигурността е много по-стихийна. Въпросът не намира разреше-
ние чрез вярата, липсата на вяра или някакъв друг начин, достъпен за хората. 
Оставени сме на произвола на Тюхе31, на сляпата съдба, която пронизва смис-
ления живот. Всеки ден картите отново се разбъркват, заровете се хвърлят 
наново и заедно с тях нашите категории за смисъл, а всяка човешка активност 
изглежда лишена от смисъл. В този контекст не трябва да забравяме, че във 
Вакханки се акцентира върху мощта и значението на жените (както и върху не-
успешния опит на Пентей да ги задържи там, където той смята, че им е място-
то), докато при Иов акцентът върху женското начало отсъства. Наистина Иов 
казва: „Не Ти ли ме изля като мляко, и ме сгъсти като отвара, с кожа и плът ме 
облече, с кости и жили ме стегна” (10:10,11). Тук Бог лишава утробата на майка-
та от значението  на източник на живота и на подслон от хаоса. Отричането 
на женското, заместването  с Бог вероятно има връзка с развръзката накрая, 
в контраст с изстраданата трагедия във Вакханки.

Поставянето под въпрос на общността и на общностните или социалните връз-
ки е сред големите теми и на двата текста. Това важи не само за най-първични-
те връзки между майката и детето (което е по-видимо във Вакханки, отколкото 
при Иов), а до голяма степен и за връзките в общността. Особено ясно това 
си личи в приятелите на Иов като представители на общността и на обще-
ството – те са олицетворение на закона, на обичайното и всеобщо разбиране 
за теодицея (според която, ако Иов страда, причината за това са неговите 
грешки). затова и трябва да се започне с ясното противопоставяне на прия-
телите, които са олицетворение на обществото, срещу индивида, който като 
индивид е подложен на Божия произвол. Очевидно общността просто не може да 
приеме това и интерпретира всичко в рамките на традиционното разбиране за 
теодицея.

Приятелите на Иов изпълняват ролята на общността, която посредничи между 
Иов и Бог (ролята им е сходна с тази на гръцкия хор). Те постоянно призовават 
Иов да се възгордее дотолкова, че да започне да съди Бог и да приеме, че Той е 
несправедлив. Общо за двата текста е и наличието на „трети участник” (по-
добен на това, което Уиникът нарича „преходен обект”). При Иов напрежение-
то е между Иов и Бог, като тримата приятели изпълняват ролята на третия 
участник, на посредника. Във Вакханки напрежението е между личността и Тюхе 
(или божествения произвол), а ролята на третия участник, на посредника, е из-
пълнявана от хора. Ясно е, че различните развръзки във всяка от двете творби 
говорят за наличието на големи разлики в допълнителните сюжети.

31	 Тюхе	–	богиня	на	съдбата,	щастието	и	благоденствието.	–	Б.	пр.	
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По различен начин са представени не само приятелите (олицетворение на об-
щностния закон) и хора, но различно са описани и отделните личности и това, 
срещу което те се възправят (трансцендентния Бог, от една страна, и про-
изволът на съдбата, от друга). Докато мнението на приятелите е прието с 
насмешка, а отговорите и обясненията им са отхвърлени (от Иов, а заедно с 
него и от читателя), мнението на хора от Вакханки е прието за оправдано. Да 
си припомним, че Иов настоява на наличието на общност с Бог – нещо подобно 
на радикална индивидуалистична общност – ако това бъде прието за твърде 
модернистична концепция, със сигурност може да се говори за общността на 
тези, които имат лична връзка с Божеството (което се доближава до това, кое-
то Трьолч нарича в своето определение за секта „личността-във-връзка-с-Бог”).

Тези трети участници или посредници (които в единия случай посредничат меж-
ду индивида и Бог, а в другия между индивида и съдбата) представят културата 
и закона или номос-а. В този смисъл и в двата случая те представляват генера-
лизация на първичните връзки. Те не са някакъв вид генерализация на първичното 
единство (т.е. на неделимото единство), а до голяма степен на точно тази пър-
вична връзка, тъй като връзката между майката и детето е първата социална 
човешка връзка. Докато мечтата за неделимото единство (и по този начин – за 
преодоляването на всички другости, на всички различия, на последната отмяна 
на всички граници, на принципите на реда и начина на неговото подреждане) е 
неразделна част от цялата култура (въпреки че терминологията се различава 
в различните цивилизации), това, което е представено от третия участник, е 
нещо съвсем различно32. защото третият участник не представя мечтата за 
неделимото единство, а за съвършенството на посредничеството като такова 
(вместо неговото преодоляване в неделимото единство). Генерализацията на 
първичната връзка е както приемане на винаги единствената опосредствана 
форма на нашия живот в света, така и обещание, че това посредничество може 
да бъде доведено до съвършенство.

При Иов проблемът за Бог, посредничеството и закона (или справедливостта) 
достига много важни измерения. защото, както помним, Божиите действия на-
края са оправдани с простата неспособност на Иов да ги разбере. Иов може 
да притежава познания за това какво е справедливо, но нито има достоверно 
познание, нито има отговорност да защитава подредбата на този свят. Накрая 
се оказва, че той наистина знае твърде малко. Тук се крие един много важен 
момент. Бог настоява, че след като Иов няма представа за реалния свят, нито 
за това как този свят става възможен – можем да кажем, че няма представа за 
същината на света, за нещата сами по себе си – неговото познание не може 
да бъде достоверно. Достоверното познание в последна сметка е практическо 
познание. Познание за отделното. Иов има познание само за абстрактни кате-
гории.

32	 Виж	 напр.	 концепцията	 за	 общността,	 развита	 от	 Victor	 Turner	 в	 неговите	 книги	 The Ritual Process 
(Harmondsworth:	Penguin,	1974);	Dramas Fields and Metaphors	(Ithaca:	Cornell	University	Press,	1974).	Също	и	
изследването	върху	концепцията	за	харизмата	на	Макс	Вебер	у	S.N.	Eisenstadt	(ed.)	Max Weber on Charisma 
and Institution Building	(Chicago;	University	of	Chicago	Press,	1968).
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Бог настоява, че единственото реално, достоверно познание е практическото 
познание за всичко. Докато човечеството, каквото ни е познато, може да има 
само ограничен кръг от практическото познание. Неговото познание за факти-
те и конкретното е силно ограничено (опитът ни за света винаги е ограничен 
от това, че той винаги е наш собствен опит във времето и пространството). 
Въпреки това ние видимо настояваме, че имаме универсално познание, което 
трансцендира нашия емпиричен опит. Правим това във всички области и със си-
гурност в областта на морала. Но тези твърдения, разбираме ние от Иов, имен-
но защото са абстрактни и общи, не ни носят същинско достоверно знание.

В най-радикалния смисъл можем да кажем, че Бог познава отделното (всяко 
отделно нещо) като отделно. Докато човечеството може единствено да рела-
тивизира отделното в общото. По тази причина както знанието, така и дейст-
вията ни могат да бъдат само частични, незавършени и крехки. Още повече че 
тази релативизация дава само частична възможност на езика да изрази това, 
което е истинско. Тъй като по необходимост всяка частична цялост се губи в 
езиковите категории. (Спецификата конкретно на тази тухла се губи в общата 
категория на „тухлата”)33.

Последиците от това са драматични. защото то означава, че винаги същест-
вува елемент на измама, дори и само ако измамата на езика е вградена в соци-
алния живот. Следователно приятелите на Иов си остават просто хора, които 
са представители на частичното и – бихме казали – на структурно вградената 
измама на социалния живот. Те казват това, което може да бъде казано и само 
това, което може да бъде казано. Докато това, което Иов научава от срещата 
си с Бог, е онова, което не може да бъде казано.

Проблемът за универсалното и конкретното има централно отношение към це-
лия проблем за границите и реда, за рефлексията върху този ред, за срещата с 
хаоса и с другото. Според човешкото измерение хаосът представлява изобилие 
от конкретни неща (другият, непознатият, е това, което е неизвестно и зато-
ва не може да бъде подведено под никаква категория, не може да бъде подредено, 
поставено в рамка или осмислено по начин, който да го превърне в съставна 
част от нашата обща система от смисли или – с други думи – другият е нещо 
отделно, което си остава отделно и не може да надхвърли този статут). Съ-
ществуването на наистина безкрайните и безгранични отделни цялости ни кара 
да обобщаваме, да правим абстракции, тъй като това е единственият начин, 
по който можем да ги обхванем. а цената, която плащаме за това, е, че губим 
поглед към отделното. Единствен Бог може да обхване безкрайно многото от-
делни цялости, без те да се превърнат в хаос. Само Бог може да познава всички 
отделни цялости (това му дава напълно достоверно познание). Ограничената 
визия на човека и способността му за частично познание винаги го оставят на 
ръба на хаоса – а спасението му е само във вярата в съществуването на ця-
лост, която трансцендира този хаос. Във Вакханки човек е лишен дори от това.

33	 По	този	въпрос	виж	Owen	Barfield,	Poetic Diction – A Study in Meaning	(Hanover:	Wesleyan	University	Press,	
1973).
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Заключение

И Книга на Иов, и Вакханки ни отвеждат към границите на реда, но ни пред-
лагат съвсем различни визии за намиращото се отвъд тази граница. При Иов 
това е величественият Божествен и космичен ред. Във Вакханки божеството е 
също толкова своенравно и арогантно, колкото и неговият партньор сред хора-
та (който освен всичко друго е и негов братовчед). В действителност Пентей 
никога не разбира смисъла на Дионисиевите ритуали на менадите и постоянно 
им приписва неприлично сексуално значение. Той непрестанно е привлечен от 
това, което приема за сексуално естество на техните действия извън града. 
Виждайки във всичко това единствено крайности – докато всъщност това са 
божии дела – самият той се превръща в човек на крайностите (като прекрачва 
границите на реда при даването на израз на своята мощ, в своята лудост или 
в своята травеститска премяна). Тези негови крайности отприщват насилие 
(огън и земетресения), за да бъде мощта му накрая прекършена по възможно 
най-жесток начин.

Както Книга на Иов, така и Вакханки ни срещат с една неразличима символна 
реалност, стояща „под” целия ред. И двете произведения ни карат да се обър-
нем както към разпада на границите, така и към тяхното утвърждаване, както 
чрез хаоса, така и чрез акта на сътворението – с трансцендирането на целия 
този ред, при който всичко се намира отвъд неговите граници. Както видяхме, 
очертанията и на двата полюса – на хаоса и на сътворението, на границите и 
техния разпад – са описани по различен начин в двете творби, което предопре-
деля и различния им край. Независимо кое от двете намираме за норма, остава 
истината, че не можем да избегнем нито едно от тях34.

Превод от английски: Росица Димитрова  
и Момчил Методиев

34	 Текстът	се	публикува	със	съкращения.	–	Б.	ред.



2012 / брой 1 (68) Зима

25

Стилиян Йотов

религията и справедливостта 

като ЧестНост

Когато Джон Ролс почина през 2002 г., никой не свързваше името му с религиоз-
ни теми. Напротив, дебатите в политическата философия през 90-те години на 
ХХ в. разкриваха, че неговата позиция за публична употреба на разума изисква 
религиозните позиции да си останат изяло частно дело, да не присъстват в пуб-
личната размяна на аргументи и да не служат като основание за общо съгласие 
или несъгласие. Изглеждаше тъй, сякаш темите „Ролс” и „десекуларизацията” 
просто се бяха разминали. Това само по себе си прокара разделителна линия в 
лагера на либералите, при което от едната страна застанаха строгите после-
дователи на тази теза, а от другата – онези, които са склонни да допуснат 
публична роля на религията, разбира се, не в политиката, но все пак в граждан-
ското общество.

През 2009 г. картината на спора остава същата, но образът на Ролс не е същи-
ят, не е толкова еднозначен. Причината е, че се намери екземпляр от смятана-
та за загубена бакалавърска теза на 21-годишния младеж – Кратко изследване 
на греха и вярата (1942), и един кратък текст в персоналния му компютър – За 
моята религия, датиран от 1997 г. Това неочаквано обрамчване от религиозната 
проблематика на творческия път на Ролс добави нови черти най-малкото към 
персоналния му облик. Моменти от личния му живот придобиха по-голямо зна-
чение. В повечето биографии се споменава тъжният факт, че на седемгодишна 
възраст Джон се разболява от дифтерит, заразява по-големия си брат Боби и 
оцелява само той. На следващата година историята се повтаря и този път от 
него се заразява белодробно, а после също умира и по-малкият му брат Томи. 
Чувството за вина го преследва през целия живот. Годините на следване пък 

Стилиян Йотов, дфн, професор по съвременна философия и фило-
софия на правото в СУ „Св. Климент Охридски”. автор на Спра-
ведливост и респект (2000), Етика и мултикултурализъм (2003), 
Равенство и егалитаризъм (2004), Хабермас и претенциите на ав-
тономията (2006). Съставител на Философия на правата (2009), 
Аксел Хонет: Контексти на признаване (2010), Когато медиите не 
бяха постмодерни (2011). Преводач от немски на трудове на Теодор 
В. адорно и Юрген Хабермас.
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минават и под знака на войната; Ролс открива в себе си екзистенциална по-
требност от изследване на въпроси от етиката, при това и с помощта на те-
ологията. знае се, че всичко тръгва от един университетски курс в Принстън, 
поставил си за цел да проясни защо някои хора са зли. Ролс е завладян от про-
блематиката, представя възгледите си пред абсолвентската комисия, но дори 
и след завръщането си от война продължава като докторант да се занимава с 
изследване и преценка на човешките характери.

Новооткритите текстове показват, че основните изводи в бакалавърската 
теза се опират на теологически учения, а равносметката на живота извежда 
на бял свят, в началото, разтърсващия опит и преживяванията от войната. Три 
събития – злоупотребата с вярата, пълната неоправданост и избирателност на 
смъртта и допустимостта на Холокоста – пречупват религиозните убеждения 
на Ролс. зачитането в историята на Инквизицията го тласка още по-нататък 
и той става онзи, когото познаваме. 

Това обаче ни позволява да си обясним косвено един мотив в творчество му, кой-
то не угасва и за миг – изграждането на обществените институции. Късната 
изповед на Ролс сякаш ни казва, че отдръпването от религията не е заради са-
мата религия (макар той да изброява моменти, които не удържат пред теста за 
моралност), а защото тя не може да се противопостави пряко на обществените 
неправди. Въплъщаването на справедливостта в институции е по-правилният и 
по-надеждният път да не се повтаря Холокостът, да възпираме войната, да тре-
тираме и враговете си като хора. Това обаче е в пълнен синхрон с установения и 
добре познат образ на политическия либерализъм. Вярата и разочарованието от 
обществените функции на религията се компенсират с помощта на секуларния 
политически модел. 

Далеч по-важен е паралелният прочит на бакалавърската теза и Теория на спра-
ведливостта. Не е трудно да се види, че в шедьовъра на Ролс Бог не присъства. 
Напротив, там в третото изречение преди края на книгата се казва: „перспек-
тивата на вечността не е перспектива от някаква точка извън света, нито пък 
е перспективата на трансцендентното същество; тя е по-скоро определената 
форма на мисъл и чувство, която рационални индивиди могат да възприемат в 
света”. Докато, напротив, в младежката творба именно отнасянето към тран-
сцендентното същество (т.е. все пак и вярата) е условие за истинския морал, 
единствената възможност да осъзнаем същността на греховността си като 
проява на „еготизъм”, на ексцесивна самовлюбеност. Не са ли това истини на 
две идейни (и дори светогледни) вселени? Има ли мост помежду им? Нима уни-
версализмът на съдържанието е ирелевантен спрямо ролята на Бог и на вярата 
в системата на мисленето ни? Няма ли значение дали казваме, че справедли-
востта става: „със собствените ни сили” или: „и с Неговата помощ”? 

В текста от 1997 г. има място, където се дава отговор, по-скоро се намеква за 
отговор. Ролс е силно впечатлен от Жан Боден. В него той вижда поуки както 
за вярващите, така и за атеистите. По отношение на първите издига тезата 
за религиозни основания и мотиви в полза на толерантността (не както е при 
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Кант по силата на разума). По отношение на вторите предлага те да приемат, 
че дори да отхвърлят съществуването, не би трябвало да отхвърлят същност-
та на Бог. за нея свидетелства конституцията на самия разум. 

Колкото и фрагментарни да са възприетите положения от Боден, колкото и да 
се чудим дали те са точно такива, както ги излага Ролс, едно е ясно: религиоз-
ните съдържания, в които той се уверява в младостта си, не са изчезнали без 
остатък в зрялото му творчество.

Това безспорно се отнася за най-причудливата теза от концепцията на Ролс – 
хипотетичното заставане в изначалното състояние, в което с помощта на 
булото на неведението откриваме принципите на справедливостта. Едва ли 
има някой, който да не се е стъписвал от идеята на Ролс, да не се е питал 
за постижимостта . С нейна помощ той иска едновременно да удържи въвли-
чането на всички социални актьори в процеса на вземане на общо решение и 
заедно с това да преодолее техния егоцентризъм и да включи някаква трета 
гледна точка, надскачаща конкретността на ситуацията. Така неусетно тема-
та за трансцендентното същество се оказва заместена, а навярно и „снета” 
в идеята за трансцендиране от недрата на иманентността (както предлага и 
Хабермас в собствената си теория). Което говори за възможността от превод 
на религиозните съдържания, уловени някога, в настоящите условия на плуралис-
тичната политическа среда. Ето как универсализмът и равенството, зачитане-
то на всеки индивид и включването му в политическата общност се разкриват 
като принципи, присъщи както на религиозния морал, така и на справедливостта 
като честност.
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Гергана Динева

отНосНо важНостта На 

текста На ролс За моята 

религия

За моята религия на Джон Ролс е текст, важен най-вече с това, че представля-

ва интерпретация от първо лице на мотивите за твърде важната за историята 

на политическата философия и особено за либералната етика теория на спра-

ведливостта, изградена от автора. Подобни текстове представляват интерес 

именно във връзка с разбирането на същинските мотиви на даден мислител за 

защитаването на определени възгледи. Често тези текстове са писани за лична 

употреба и не са предназначени за публикация. Случаят с настоящия текст е 

точно такъв. Издателите – Томас Нейгъл и Джошуа Коен – в пространния увод 

(общо 23 страници) си задават въпроса дали е уместно издаването постмортем 

на текстове, които самият автор очевидно не е искал да бъдат публикувани или 

поне не е публикувал1. Текстът е открит в архива му и е писан през 90-те години 

на ХХ век, а версията, публикувана в сборника2, е направена по файл, запазен в 

компютъра му през 1997 година3.

1	 Според	издателите	текстът	е	предназначен	за	тесен	кръг	от	читатели	–	семейство	и	приятели	–	но	не	е	бил	
разпространяван	изобщо	(Cf.	J.	Cohen	and	T.	Nagel	“Introduction”	in	Rawls,	J.	Brief Inquiry into the Meaning of 
Sin and Faith.	Harvard	University	Press,	2008,	p.	3	ff.),	а	самият	Ролс	започва	с	изказването,	че	виждането	му	за	
религията	е	нещо,	което	представлява	интерес	единствено	за	него	самия,	което,	всъщност,	е	в	пълно	съзвучие	
с	цялостния	дух	на	текста	и	на	цялостната	му	теоретична	позиция	(Cf.	ibid.,	p.	261).
2	 Сборникът,	за	който	става	дума,	е	Rawls,	J.	Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith.	Harvard	University	
Press,	2008.	
3	 Ibid.	p.	1,	note	1.	

Гергана Динева е родена през 1982 г., завършва бакалавърска степен по 
философия през 2005 г. и магистърската програма „Средновековна фи-
лософия и култура” през 2007 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. От 2010 
г. е асистент по история на философията към Философския факултет 
на СУ с фокус върху античната и средновековна философия. В момента 
завършва докторската си дисертация на тема „Метафизика на грани-
цата (границата като методологически ключ в интерпретацията на 
елементи от средновековната философия и култура)” под ръководство-
то на проф. д.ф.н. Цочо Бояджиев. Работи интензивно с автори като 
Джон Дънс Скот и Николай от Куза, както и общо с проблемните поле-
та, които засягат философските и културни преходи – както истори-
чески, така и чисто спекулативно.



2012 / брой 1 (68) Зима

29

Текстът е публикуван заедно с още един неизвестен доскоро текст, чието от-
криване предизвиква раздвижване сред познавачите на Ролс. Става дума за бака-
лавърската дипломна работа на Ролс, чието пълно заглавие е Brief Inquiry into the 
Meaning of Sin and Faith: An Interpretation Based on the Concept of Community, която 
той депозира в Принстън в департамента по философия през декември 1942 го-
дина и за която споделя, че е написал под влиянието на курс върху човешкото 
зло4. Текстът е открит случайно от професор Ерик Грегъри от департамента по 
религия в Принстънската библиотека и се смята за по-същественото от двете 
открития, доколкото текстът в пламенния стил на един млад студент разкрива 
страна на Ролсовото мислене, която не е била известна на аудиторията и която 
е важна с това, че разкрива дълбочината, с която авторът се е отнасял към 
въпросите на религията. Прочетен през призмата на За моята религия, първият 
текст дава по-ясно разбиране за обръщането, което Ролс преживява по време на 
военната си служба и което става основа за отстояване на определени позиции, 
добре известни и характерни за неговата теория на справедливостта.

Съдбоносно се оказва решението на Ролс веднага след като завършва през фев-
руари 1943 година, да се запише доброволец в армията, за да участва във Втора-
та световна война. Депозираната през 1946 г. докторска теза изразява напълно 
новите възгледи на автора, които всъщност са широко известни днес. Причи-
ната за промяната ни се разкрива тъкмо в За моята религия и се извършва в 
тесните рамки на двете години на война, в които Ролс е доброволец и през кои-
то той изживява три особено наситени с екзистенциална напрегнатост случки, 
които го навеждат на базисни въпроси относно това как могат да се осигурят 
идеите за всеобща справедливост, без в това да се въвлича Божествената 
санкция, от която бихме очаквали абсолютна ефективност – нещо, което Ролс 
казва, че е трудно удържимо, като се вземат предвид, например, фактите за 
очевидно осъществената без каквато и да е корективна Божествена намеса 
несправедливост на Холокоста5. 

И двата текста са с тематика, която Ролс никога не засяга в детайли в най-
известните си произведения, и това, оказва се, е преднамерено – защото, както 
се убеждава с времето авторът, религията е изключително въпрос, който има 
значение и стойност единствено в най-вътрешното, частно пространство на 
личността и не следва да бъде предмет на публични интереси, което стои и в 
основата на идеята му за политическия морал като независим от религиозния. 
ако първият текст в сборника е пропит с религиозен плам и е от времето, ко-
гато авторът е искал да постъпи в семинария и да се занимава с теология, то 
вторият вече е написан с хладнокръвие и дава ясни очертания на развитието на 
възгледите на Ролс върху характера на християнската религия най-вече и върху 
ролята, която тя трябва да изпълнява или по-скоро – да не изпълнява в общест-
вено-политическия живот. 

4	 Курсът,	слушан	от	Ролс	през	летния	семестър	на	1942	година,	е	всъщност	единствената	нишка,	водеща	към	
текста	му,	оценен,	както	по-късно	става	ясно,	с	най-висока	оценка	от	рецензентите	му	(Cf.	Pogge,	T.	John Rawls. 
His Life and Theory of Justice.	Oxford	University	Press,	2007,	p.	11.).
5	 Cf.	Rawls,	J.	„On	My	Religion”	in	Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith.	Harvard	University	Press,	2008,	
pp.	233;	265	ff.
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След войната Ролс се отказва от желанието си да се занимава по-задълбочено 
с теология и започва да изгражда политическа етическа теория, на практика 
провокирана от мислите върху въпросите, които трите описани в За моята ре-
лигия конкретни събития са извикали. В крайна сметка, мислителят отстранява 
религиозния морал6 и идеята за необходимост от съществуването на Бог като 
осигуряваща възможността за наличие на идеята за ценности и на ценностите 
като такива, като ги влага в човешката разумност, която разглежда като бо-
гоподобна7. Така идеята за справедливостта вече няма за условие религиозния 
морал или идеята за съществуването или несъществуването на Бога, доколкото 
самата идея за справедливост има съдържанието и основанието си в разум-
ността като такава – Божествена или единствено човешка, тъй като двете 
са подобни, от което следва, че наличието на едната разумност в модуса  на 
„публичен разум” е напълно достатъчен гарант за разбирането и осъществя-
ването на консенсусни политически идеи за право и справедливост, без които 
самото съществуване на обществените институции и закони е невъзможно8.

За моята религия показва откъде тръгва идеята на Ролс да се опита да га-
рантира някакво разумно споделимо благо в режима на политически разумен 
либерализъм, мислен като обхватна доктрина, която да включва и доктрината 
за свободната вяра, и ни дава представа защо за автора е така важно тази 
идея да бъде разгърната – и то не от чисто теоретична гледна точка, а през 
екзистенциалната мотивация на конкретната жива личност, изправена пред 
конкретни съществени въпроси, които в някаква степен са актуални за всекиго.

6	 Длъжни	сме	да	отбележим,	че	онзи	религиозен	морал,	спрямо	който	е	насочена	рестрикцията	на	Ролс,	е	не	
всеки	религиозен	морал	изобщо,	а	тъкмо	произтичащият	от	характера	на	християнската	религия,	както	тя	се	
е	развила	доктринално	в	Средновековието,	и	произтичащите	от	нейното	масово	влияние	в	обществено-поли-
тическия	живот	и	манталитет	на	съвременна	Европа	философски	схващания	за	справедливост	и	ценност.	Най-
основната	черта,	разглеждана	от	Ролс,	е	спасителният	характер	на	християнската	религия,	като	спасението	се	
осъществява	през	абсолютния	авторитет	на	Църквата	и	изисква	истинна	вяра,	от	което	следва,	че	свещеници-
те	„разполагат	със	средства	за	раздаване	на	милост”	и	всяко	спасение	е	двойно	санкционирано	–	от	Църквата	
и	Бог	–	и	всяко	действие	се	определя	на	първо	място	от	мотивацията,	насочена	към	личното	спасение,	като	
така	пренебрегва	общото	благо	по	презумпция	(Cf.	Rawls,	p.	265).	Оттук	произтича	и	дефинирането	на	възмож-
ност	на	идеята	за	благо	извън	религиозния	контекст.	(Вж.	Джон	Ролс.	Политическият либерализъм,	превод	от	
английски:	Кольо	Коев,	Обсидиан,	С.	1999,	стр.	21-22.	За	благото	вж.	лекция	V,	стр.	253	и	сл).
7	 Очевидно	е,	че	Ролс	все	пак	не	е	получил	 теологическо	образование,	 тъй	като	в	 текста	има	положения,	
които	той	разглежда	като	приемливи	за	християнската	доктрина,	но	които	всъщност	изобщо	не	са	такива,	като	
например	презумпцията,	че	политическите	ценности	са	самостойни	и	нямат	отношение	към	това	дали	Бог	
е	сътворил	света	или	не,	както	и	че	човешкото	рационално	познание	през	умозаключаване	действа	по	същ-
ностно	същия	начин	като	Божественото,	което	го	превъзхожда	единствено	по	своята	сила,	т.е.	количествено	
(Cf.	Rawls,	“On	My	Religion”,	pp.	267-268),	което	води	до	ненеобходимост	на	наличието	на	Бога	по	отношение	
на	санкционирането	относно	несправедливото,	например,	защото	Божествената	санкция	и	Божественото	на-
мерение	се	оказват	вторични	спрямо	самите	ценности	и	разбирането	на	нормата	както	съдържателно,	така	и	
изобщо	като	норма	(Cf.	ibid.)
8	 „Справедливостта	 е	 основно	 достойнство	 на	 обществените	 институции	–	 такова,	 каквото	 е	 истината	 за	
философските	системи.	Колкото	елегантна	и	издържана	да	е	една	теория,	тя	трябва	да	бъде	отхвърлена,	ако	
не	е	вярна.	По	същия	начин	законите	и	институциите	трябва	да	бъдат	реформирани	или	премахнати,	ако	са	
несправедливи,	без	значение	колко	са	ефикасни	и	добре	функциониращи.	Всеки	човек	притежава	неприкос-
новеност,	основана	върху	справедливостта,	която	дори	благоденствието	на	обществото	като	цяло	не	може	да	
наруши”.	Ролс,	Д.	Теория на справедливостта,	превод	от	английски:	Искра	Велинова	и	Пламен	Иванов.	София	
–	С.А.,	С.	1998,	гл.	1,	§	1.
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Джон Ролс

за моята религия
1

1. Моята религия представлява интерес единствено за мен самия, тъй като 

различните  фази и тяхната последователност не са нещо необичайно, нито 

нещо особено поучително. Роден съм в традиционно религиозно семейство. Май-

ка ми беше член на Епископалната църква, а баща ми – на Южната методистка 

църква, но и двамата посещаваха една и съща епископална църква – тази в Бал-

тимор. Никога не съм имал усещането който и да е от двамата да изповядва 

друга освен общоприетата религия. аз също бях религиозен единствено в онзи 

общоприет смисъл до последните две години от обучението ми в Принстън.

Тогава нещата се промениха. започнах много задълбочено да се интересувам от 

теология и от теологически доктрини – например различните начини на разбира-

не на Троицата и как такава концепция, очевидно твърде неясна, може да изра-

зява различни форми на християнството. Дори мислех да се запиша в семинари-

ята, но реших първо да изчакам войната да свърши: не можех да убедя сам себе 

си, че мотивите ми са искрени, а и без това чувствах, че трябва да се запиша 

в армията, както правеха толкова много от моите приятели и съученици. Този 

период продължи почти до края на войната. Всичко се промени през последната 

година на войната или някъде по това време. Оттогава насам мисля за себе 

си вече не като за ортодоксален – както аз се изразявам, което е достатъчно 

неясен израз на това, че възгледите ми не остават завинаги едни и същи.

1	 Преводът	е	осъществен	по:	Rawls,	J.	“On	My	Religion”	in	A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith,	Nagel,	
T.	(ed.),	Harvard	University	Press,	2009,	pp.	261-269.	

Джон Бордли Ролс (1921–2002) се смята за един от най-влиятелните 
философи на ХХ в. в сферата на  моралната и политическа филосо-
фия. Ролс завършва бакалавърска степен в Принстън през 1943 годи-
на. Между 1943 и 1945 г. служи като пехотинец в Нова Гвинея, Филипи-
ните и Япония. Докторската си степен по философия получава отново 
в Принстън през 1950, където остава да преподава до 1952.  От 1962 
г. е професор към Департамента по философия в Харвард, а пре-
ди това държи професорско място по философия в Корнел (1953–1959) 
и в Масачузетския технологичен институт (1960–1962). Основни-
ят му труд – Теория на справедливостта – заема централно място 
в полето на моралната философия от издаването си през 1971 г. до 
днес. автор е също на Политическият либерализъм (1993), Законът на 
народа (1999), Събрани статии (1999), Лекции по история на моралната 
философия (2000), Справедливостта като честност: Повторение (2001) 
и Лекции по история на политическата философия (2007).
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Често съм се чудил защо религиозните ми убеждения се промениха точно през 
войната. Влязох в нея като вярващ ортодоксален християнин от Епископалната 
църква, а до юни 1945 година напълно се отказах от това. Не твърдя, че въоб-
ще разбирам защо убежденията ми се промениха, нито вярвам, че е възможно 
подобни промени да бъдат схванати напълно. Можем да документираме какво се 
е случило, да разказваме истории и да правим догадки, но тези промени трябва 
да бъдат приемани сами по себе си. Може да има нещо в тях, а може и да няма.

В паметта ми изпъкват три събития: хребетът на Килай; смъртта на Дийкън; 
новините и размислите върху Холокоста. Първото се случи към средата на декем-
ври 1944 г. Борбата на разузнавателната рота2 от 128-и пехотен полк на 32-ра 
дивизия за превземане на хребета, заобикалящ град Лимон на река Лейте, бе за-
вършила и полкът просто отбраняваше района си. Един ден се появи лутерански 
пастор, който по време на службата си направи кратка проповед, в която каза, 
че Бог насочвал нашите куршуми към японците, а нас предпазвал от техните. Не 
знам защо това така ме разгневи, но определено се случи. Упрекнах пастора (кой-
то беше старши лейтенант), че говори лъжи за Божието провидение, макар да 
допусках, че той знае това прекрасно и сам – той бе тъкмо лутеран. Каква друга 
причина би могъл да има той, освен да утеши войниците? Християнското учение 
не биваше да се използва за това, макар отлично да знаех, че това се прави.

Второто събитие – смъртта на Дийкън – се случи през май 1945 г. високо нагоре 
по пътя Вила Верде за Лузон. Дийкън беше прекрасен човек; станахме приятели 
и в полка деляхме една палатка. Един ден старшината дойде при нас, защото му 
трябваха двама доброволци: единият да отиде с полковника до място, от кое-
то се виждат японските позиции, а другият да даде кръв, от която спешно се 
нуждаеше ранен войник, в малката полева болница наблизо. И двамата се съгла-
сихме, а разпределението зависеше от това кой има подходящата кръвна група. 
Тъй като това бях аз, Дийкън отиде с полковника. Трябва да са били забелязани 
от японците, защото малко след като тръгнаха в тяхна посока, се изсипаха 150 
минометни мини. Те скачат в окоп, но са убити веднага от паднала на същото 
място мина. Бях неутешим и не можех да спра да мисля за случилото се. Не мога 
да открия друго обяснение освен привързаността ми към Дийкън този инцидент 
да ми окаже толкова силно въздействие, при условие че смъртта беше нещо 
обичайно. И все пак мисля, че има и други – тях ще споделя след малко.

Третото събитие, всъщност, е нещо повече от събитие, доколкото продължава 
дълъг период от време. Доколкото си спомням, започна през април в асинган, 
където полкът си отдъхваше от предната линия и попълваше редиците. Отидох 
да гледам филмите, излъчвани вечер за войската, новини от Военната информа-
ционна служба. Тук, мисля, бе първото място, на което чух за Холокоста, когато 
оповестиха първите доклади на американската армия, навлизаща в концентра-
ционните лагери. Разбира се, много се знаеше и доста преди това, но до тази 
информация войниците на бойното поле нямат свободен достъп.

2	 F	Company	–	от	англ.	разузнавателната рота –	в	армията	на	САЩ	обикновено	ротите	се	обозначават	с	бук-
ви	от	английската	азбука.	–	Б.	пр.
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Тези събития и особено последното, доколкото то стана широко известно, ми 
повлияха по един и същи начин. Това усещане се превърна във въпрос дали изоб-
що молитвата е възможна. Как бих могъл да се моля и да искам Бог да помогне 
на мен, на семейството ми, на страната ми или на което и да е скъпо за мен 
нещо, когато Бог не бе спасил от Хитлер милиони евреи? Когато Линкълн тъл-
кува Гражданската война като Божие наказание, което Северът и Югът заслу-
жават еднакво заради греха на робството, Бог се възприема като справедлив. 
Но Холокостът не може да бъде тълкуван по този начин, всички опити да бъде 
интерпретиран така, за които съм чел, са противни и зли. за да се интерпре-
тира историята като израз на Божията воля, Божията воля трябва да бъде в 
съгласие с всички фундаментални идеи за справедливост – такива, каквито ги 
познаваме. защото каква друга би могла да бъде най-фундаменталната справед-
ливост? Така скоро започнах да отхвърлям идеята за господството на Божията 
воля като идея също така противна и зла.

2. Последвалите месеци и години доведоха до усилено отхвърляне на много от 
основните доктрини в християнството, което започна да става все по-чуждо за 
мен. затрудненията ми винаги бяха от морално естество, доколкото фидеизмът 
ми остана твърд срещу всякакви съмнения относно съществуването на Бога. 
Така или иначе, тъй наречените доказателства за съществуването на Бога, кои-
то можем да намерим у св. Тома от аквино, както и у други автори, не доказват 
нищо, което да има религиозна значимост. Това ми се струваше ясно. И все пак 
идеите за правилно и справедливо в християнските учения са друг въпрос.

започнах да приемам много от тях за морално грешни, а в някои случаи дори 
за противни. Измежду тях бяха учението за първородния грях, за ада и рая, за 
спасение поради истинна вяра, основано на приемането на свещеническия авто-
ритет. Усещах, че доктрината за предопределението се превръща в ужасяваща 
в момента, в който човек я обмисли добре и осъзнае какво означава, освен ако 
не направи изключение за себе си, като предположи, че ще бъде спасен. Двой-
ното предопределение – в своята най-строга версия, както е изказано от св. 
августин и Калвин – изглежда особено ужасяващо, въпреки че трябва да призная, 
че то присъства и у св. Тома и Лутер и всъщност е само следствие от самото 
предопределение. за мен стана невъзможно да приемам всички тези доктрини 
на сериозно, и то не защото доказателствата в тяхна подкрепа бяха слаби 
или несигурни. защото обрисуват Бог като чудовище, движено единствено от 
собствената му Божествена сила и слава. Сякаш такива окаяни и разкривени 
кукли, както описваха хората, биха могли да прославят каквото и да било! Също 
така започнах да мисля, че много малко хора наистина приемат тези доктрини 
или изобщо ги разбират. за тях религията е просто нещо общоприето, което в 
тежки времена им носи утеха и покой.

В първите години след войната задълбочено се интересувах от историята на 
Инквизицията и как тя се е развила. Четох много и различни книги за нея, вклю-
чително История на Инквизицията в Средните векове от Хенри Леа, рецензията 
на лорд актън върху нея и възгледите на самия актън относно корупцията на 
властта в рамките на духовенството, по подобие на тази в рамките на полити-
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ческата власт. започнах да мисля, че същинското проклятие на християнство-
то е било да преследва сектантите и еретиците още от времената на Ириней 
и Тертулиан. Това, изглежда, е било нещо ново: гръцката и римската религии 
са били граждански и са служели за това да внушават преданост към полиса 
или към императора, особено във времена на война или криза. Те настоявали на 
това, но отвъд тях това гражданско общество вероятно е било свободно в го-
ляма степен, а множество различни религии са процъфтявали в полиса и импери-
ята. Историята на Църквата включва разказ за трайните  исторически връзки 
с държавата и за това как употребява политическата власт, за да установи 
хегемония и да потисне другите религии.

Представлявайки религия на вечното спасение, изискваща истинна вяра, Църква-
та гледа на себе си като на имаща оправдание за своите репресивни действия 
срещу ересите. Така започнах да мисля за отричането на религиозната свобода 
и на свободата на вероизповедание като за много голямо зло, което за мен пра-
ви невъзможно да приема претенциите на папите за непогрешимост. Наисти-
на, Църквата издига претенция за непогрешимост единствено по въпросите на 
вярата и морала; доктрината гласи не че папата, като човек, е непогрешим, а 
че Бог ще се погрижи за това човекът, който е папата, да не говори погрешно. 
ако обаче религиозната свобода и свободата на вероизповедание не са въпроси, 
засягащи вярата и морала, то тогава какви са? Тези права и свободи се превър-
наха в неизменни елементи на моите морални и политически възгледи. В крайна 
сметка те се превърнаха и във фундаментални политически елементи на схва-
щането ми за конституционната демокрация, институционално осъществяваща 
се посредством разделението на Църквата и държавата.

Що се отнася до това християнството да се възприема сериозно, започвам да 
си мисля, че това би могло да окаже вредно влияние върху характера на човек. 
Християнството е самотна религия: всеки бива осъждан или спасяван отделно 
от другите, затова и естествено се съсредоточаваме върху собственото си 
спасение до такава степен, че нищо друго сякаш няма значение. Всъщност, дока-
то за нас е невъзможно да не бъдем загрижени за себе си поне в известна сте-
пен – и трябва да сме, – често ни се налага да признаваме и факта, че нашата 
индивидуална душа и нейното спасение не са от кой знае каква важност, когато 
оглеждаме по-едрата картина на културния живот. Тогава доколко е важно да 
бъда спасен в сравнение с това да рискувам живота си, за да убия Хитлер, ако 
бих имал подобна възможност? Изобщо не е важно. Несъмнено човек трябва да 
рискува и може да го направи, макар че както казва Кант, никой не би могъл да е 
сигурен предварително, че ще го направи. Споменавам този пример с убийство-
то на Хитлер, защото много съм мислил за онези времена и съм се чудил дали 
аз бих имал куража и волята да го направя. Безспорно, не е лесно да се направи. 
Грешка с необратими последици ми изглеждаше това, че немската съпротива 
има толкова много скрупули по отношение на политическото убийство или по 
отношение на убиването изобщо, или спрямо покушението на държавния глава. 
Щауфенберг беше прав: огромното зло, което Хитлер нанесе за вечни времена, 
в такава невъобразима степен надхвърля по тежест това безпокойство, че е 
трудно да се вярва на техните доводи и да не се помисли, че са били движени и 
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от други мотиви, които не са пожелали да споменат.

3. От многото текстове върху религията, които съм чел, малко на брой са ми 
въздействали толкова силно, както възгледите на Боден, както те са изразени 
в Разговор за седмина върху тайните на най-високия предмет3. Има три неща, 
които са особено поразителни по отношение на Боден. Първото е, че доколкото 
ни е известно, през целия си живот той е бил вярващ католик. Поискал е да му 
направят католическо погребение и е бил водещ член на „политиците”. Не е 
като Спиноза – да е достигнал до идеята за толерантност, след като отхвърля 
или сменя религията си. Според него толерантността е проявление и следствие 
от природната хармония такава, каквато тя е изразена в Божието творение. 
Макар да оценява политическото значение на толерантността и да смята, че 
държавата винаги трябва да я поддържа, неговата вяра в толерантността има 
религиозно основание – не е чисто политическа.

Нещо друго, характерно за мисленето на Боден, е, че смятал за погрешно човек 
да напада религиозните убеждения на другия, особено когато в същото това 
време не се опитва да представи по-добри такива, които да заменят старите. 
На края на Разговора седмината събеседници се съгласяват да изоставят опи-
тите си всеки да опровергае религиозните възгледи на останалите и вместо 
това да си помогнат взаимно, като всеки поотделно опише религиозните си 
схващания така, че всички да научат какво мислят останалите и да успеят да 
разберат какви са техните убеждения в най-добрата им светлина. И така, до-
като дружеският и приятен разговор върху вярванията се приема за важна част 
от религиозния живот, то спорът и противопоставянето не са такива. Каква 
роля биха изпълнявали спорът и противопоставянето в рамките на възглед за 
религиозната хармония и многообразие?

На последно място, Боден със сигурност признава някакви граници, в които рели-
гиите са допустими. Той не разглежда тези граници така ясно, както би могъл, 
но една от тях очевидно е утвърждаващата толерантност като част от рели-
гиозната доктрина и различна от политическите идеи. Тъкмо оттук бихме могли 
да поемем по стъпките на политическия либерализъм и да кажем, че всяка от 
религиите на седмината е разумна, и да приемем идеята за публичния разум и 
неговата идея за сферата на политическото4. Това положение е важно отчасти 
защото религията на отделния човек често не е по-лоша или по-добра, отколко-
то е той самият като личност, и винаги трябва да имаме наум предварително 
идеята за разумното или някаква подобна на него идея.

4. Ясно е, че атеизмът е единствената гледна точка, която Боден не може да 

3	 Авторът	работи	по	Jean	Bodin,	Colloquium of the Seven about the secrets of the Sublime,	translation	Martion	
Leathers	Daniels	Kuntz	(Princeton:	Princeton	University	Press,	1975).	Става	дума	за	произведението	Colloquium 
heptaplomeres de rerum sublimium arcanis abditis –	текст,	важен	за	познаване	историята	на	идеята	за	рели-
гиозна	толерантност,	написан	на	латински	език	от	Боден	през	1588	г.,	който	представлява	разговор	между	
седмина	учени	мъже,	всеки	от	които	говори	от	позицията	на	различна	философска	или	религиозна	система	–	
натурфилософия,	калвинизъм,	ислям,	католицизъм,	лутеранство,	юдаизъм	и	скептицизъм.	–	Б. пр. 
4	 Пряка	препратка	към	едноименната	лекция	на	Ролс	от	1989	година	Domain of the Political (Сферата на 
политическото).
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приеме. Той го разбира не само като схващане, според което Бог не съществува, 
но и като отхвърляне на принципите на правото и справедливостта. Да отре-
чеш съществуването на Бога, смята той, означава да отхвърлиш тези принципи. 
защото той вярва, че хората ще почитат правото и справедливостта само 
ако вярват в Бога и се страхуват от Божиите наказания. Отричането на Бога 
води, според него, до противен социален свят, в който никой не признава никак-
ви граници на себелюбието извън тези, които тактиката и стратегията биха 
предложили. Веднъж поставим ли под въпрос допусканията на Боден – обичайни за 
негово време – ще се окаже, че неволунтаристкият теизъм (като противополож-
ност на атеизма) не се нуждае от подобни заключения и е съвместим с вярата 
в Бога. ако кажем, че Бог е източникът на всичко съществуващо – и на морала, 
и на политическите ценности, то отричането на Божието съществуване по не-
обходимост води също и до отричане на тези ценности. Но ако кажем, че основа-
нието и съдържанието на тези ценности е Божият разум, тогава Божията воля 
има само подчинена роля в процеса на санкциониране на Божествените намере-
ния, разглеждани вече като основани на разума. В такъв случай отхвърлянето 
на съществуването на Бога води единствено до отхвърляне на Божествените 
санкции, но не и до отхвърляне на самите ценности.

Трябва да обсъдим как може да бъде мислено отношението между Божия раз-
ум и моралните и политически ценности. Вероятно можем да кажем следното: 
Божият разум и нашият разум в някои отношения са подобни, а в някои са раз-
лични. Божият разум се отличава с това, че неговите сили далеч превъзхождат 
нашите: той разбира всичко и може да извърши всяко възможно заключение – 
например проумява едновременно всички факти относно числата и отношения-
та между тях. Бог непосредствено знае, че теоремата на Ферма е вярна и за 
да го докаже, няма нужда да разработва нова математика, както правим ние. 
Същевременно, смятам, Божият разум е същият като нашия по отношение на 
това, че разпознава същите умозаключения като валидни и приема за истинни и 
валидни същите факти, които и ние. Отвъд това, можем да допуснем, че Божият 
разум е в съгласие с нашия: когато разбираме дадено положение, Божията идея 
за разум ност и нашата ще отведат до едно и също съждение. 

Нека приемем тези бележки като достатъчно солидни. Сега – ако отречем съ-
ществуването на Бога, наистина отричаме и съществуването на разум с Бо-
жествени сили, но отричаме ли и правилността на съдържанието на разума? Има 
съществени различия по въпроса. Що се отнася до мен, не разбирам как е възмож-
но съдържанието и валидността на разума да зависят от съществуването или 
несъществуването на Бога, ако той се мисли като биващо с воля. Не можем да от-
речем валидността на умозаключенията или истинността на фактите, разпоз-
нати като истинни. Направим ли това, подкопаваме способността си за разсъж-
дение относно каквото и да било и можем да си дърдорим просто както ни дойде.

Да предположим, че способността за съждение в своите най-основни форми е 
неизменна по отношение на различните видове биващи, които я упражняват. 
Следователно Бог като биващо, независимо от това колко велики са Божиите 
сили, не определя същностните закони на разума. Още повече че съдържанието 
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на съжденията на практическия разум зависи от социалните факти относно 
това как хората са свързани в обществото и помежду си. Божественият прак-
тически разум ще се свърже с тези факти точно както прави и нашият разум 
и няма никакво значение дали тези факти сами по себе си са резултат от 
творческата сила на Бога. Имайки предвид тези факти, доколкото те несъмне-
но съществуват в нашия социален свят, основните съждения на разума трябва 
да са едни и същи, независимо от това дали са извършени от Божия разум или 
от нашия. Това неизменно съдържание на разумността – без което мисълта ни 
рухва – не позволява да заключим друго, независимо колко благочестиво би могло 
да ни се струва всичко да се приписва на Божията воля. 

Така заедно с Боден достигам дотук: атеизмът (както той го разбира) е катас-
трофа, но нонтеизмът е нещо, от което не бива да се страхуваме – от гледна 
точка на политиката. Нонтеизмът е съвместим с религиозната вяра; а дори и 
атеизмът трябва да бъде толериран, защото онова, което в религията е нака-
зуемо, са не убежденията, а постъпките. 

Превод от английски: Гергана Динева
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Папски съвет за правосъдие и мир

отНосНо реФормираНето На 

междуНародНите ФиНаНсови 

и моНетарНи системи в 

коНтекста На едиН глобалНа 

обществеНа власт

Ватикана, 2011

Към реформиране на международните финансови и монетар-

ни системи по начин, който съответства на нуждите на всички 

народи

Предговор

„Световното положение изисква съгласуваното усилие на всеки един, подробно 
изследване на всеки аспект на проблема – социален, икономически, културен и 
духовен. Църквата, която има дългогодишен опит в човешките дела и няма жела-
ние да бъде въвличана в политическите дейности на която и да било нация, „има 
само една цел: да провежда делото Христово под водачеството на съдейства-
щия Дух. а Христос дойде в този свят да свидетелства за истината; да спася-
ва, а не да съди; да служи, а не да Му бъде служено”.

С тези думи в прозорливата и винаги актуална енциклика Populorum Progressio1 
от 1967 г. папа Павел VI ясно очерта „траекториите” на тясната свързаност 
на Църквата със света. Тези траектории се пресичат в дълбинната ценност 
на човешкото достойнство и диренето на общото благо, което прави людете 
отговорни и свободни да действат съобразно своите най-високи стремления.

Икономическата и финансова криза, през която светът преминава, изисква от 
всеки – както от индивидите, така и от народите – да изследва в дълбочи-
на принципите на културните и морални ценности, стоящи в основата на об-
щественото съсъществуване. Нещо повече, кризата ангажира частни деятели 
и компетентни обществени власти на национално, регионално и международно 

1	 За	напредъка	на	народите	(лат.)	–	Б.пр.
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ниво в сериозна рефлексия както върху причините, така и върху решенията от 

политическо, икономическо и техническо естество.

В тази перспектива, както учи Бенедикт ХVI, кризата „ни задължава да плану-

ваме наново своя път, да положим нови правила за себе си и да открием нови 

форми на ангажираност, да градим върху положителния опит и да отхвърляме 

негативния. Така кризата се превръща във възможност за осъзнаване, в което 

да формираме една нова визия за бъдещето. В този дух, по-скоро с увереност, 

отколкото с пораженство, следва да посрещнем трудностите на настоящето”.

В Решението, взето в Питсбърг през 2009 г., самите лидери на Г-20 заявиха: 

„Икономическата криза показва важността да се навлезе в една нова ера на 

устойчива глобална икономическа активност, основана на отговорността”.

Папският съвет за справедливост и мир се отзовава сега на апела на све-

тия отец, като прави грижата за всеки наша собствена, особено грижите за 

онези, които плащат най-жестоко за създалото се положение. С необходимото 

уважение към компетентните граждански и политически власти, с настоящия 

документ Съветът предлага и споделя своята рефлексия: За реформирането на 

международните финансови и монетарни системи в контекста на една глобална 

обществена власт.

С тази рефлексия Съветът се надява да помогне на световните лидери и всички 

хора с добра воля. Тя е акт на отговорност не само спрямо настоящите, но и 

спрямо бъдещите генерации, тъй че надеждата за по-добро бъдеще и увереност-

та в човешкото достойнство, както и способността за добротворство никога 

да не бъдат унищожени.

Кардинал Питър К. а. Търксън, 

Президент 

+Марио Тосо, 

Секретар

Изходна предпоставка

Всеки индивид и всяка общност имат дял и са отговорни за осъществяването 

на общото благо. Верни на етическото си и религиозно призвание, общности-

те на вярващите трябва първи да запитат дали човешкото семейство има на 

разположение адекватните средства, за да постигне глобалното обществено 

благо. Църквата от своя страна е призвана да окуражава във всеки без разлика, 

желанието да се присъедини към „внушителния дял от индивидуално и колек-

тивно усилие”, което хората са извършили „по протежение на вековете... за да 

подобрят условията си на живот... Тази човешка дейност е в съгласие с Божията 

воля”.
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1. Икономическо развитие и неравенства

Сериозната икономическа и финансова криза, през която светът преминава 
днес, има множество причини. Мненията относно числото и значимостта на 
тези причини широко варират. Част от коментаторите подчертават първо и 
най-вече някои грешки, залегнали в икономическите и финансови политики; други 
слагат акцента върху структурната слабост на политически, икономически и 
финансови институции; други пък казват, че причините са етическите колапси, 
които произхождат на всички нива на световната икономика, която все повече 
бива доминирана от утилитаризма и материализма. На всеки етап от кризата 
човек може да открие специфични технически грешки, преплетени с определени 
етически ориентации.

При пазара на материални стоки естествените фактори и продуктивната спо-
собност, както и трудът в многообразните му форми слагат количествени гра-
ници, като определят взаимоотношенията между стойности и цени, които при 
определени условия позволяват ефикасно разпределение на наличните ресурси.

При монетарните и финансовите пазари, обаче, динамиката е много различна. 
В последните десетилетия именно банките увеличиха кредита, което генерира 
пари, които на свой ред потърсиха още увеличение на кредита. По този начин 
икономическата система беше тласната към една инфлационна спирала, която 
неизбежно срещна предел в риска, който кредитните институции можеха да 
приемат. Те се изправиха пред крайната опасност от банкрут с негативни пос-
ледствия за цялата икономическа и финансова система.

След Втората световна война националните икономики успяха да прогресират, 
макар и с цената на огромни жертви от страна на милиони и дори милиарди 
люде, които като производители и предприемачи, от една страна, и като спес-
тяващи и потребители, от друга, се бяха доверили на едно регулярно и прогре-
сивно увеличение на паричната маса и инвестициите в съответствие с възмож-
ностите за реален ръст на икономиката.

От 1990 г. насам ние виждаме как парите и кредитните инструменти в свето-
вен мащаб нараснаха по-рязко от доходите, дори при отчитането на текущите 
цени. Това предизвика формирането на зони с извънредна ликвидност и спекула-
тивни балони, които по-сетне се превърнаха в поредица от кризи на платежос-
пособността и доверието, които се разпространиха и следваха една друга през 
годините.

Първата криза се случи през 70-те до началото на 80-те години на ХХ век и 
беше свързана с рязкото покачване на цените на петрола. Впоследствие имаше 
серия кризи в световното развитие, например първата криза в Мексико през 80-
те и кризите в Бразилия, Русия и Корея, а после отново в Мексико през 90-те, 
както и в Тайланд и аржентина.

Спекулативният балон в недвижимото имущество и наскорошната финансова 
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криза имат съвсем същия произход – в непомерното количество пари и преизо-
билието на финансови инструменти в глобален мащаб.

Докато кризите в развиващите се страни, които рискуваха да се въвлекат в 
глобалната монетарна и финансова система, бяха ограничени чрез намесата на 
по-развитите страни, избухването на кризата през 2008 г. беше характеризи-
рано от фактор, различаващ се от предишните – решителен и взривен. Генери-
рано в контекста на Съединените щати, то се случи в една от най-важните 
зони за глобалната икономика и финанси. Тази криза засегна пряко онова, което 
е все още опорната валута за мнозинството от международните търговски 
трансакции.

Либералисткият подход, несъчувствен спрямо обществената намеса в паза-
рите, реши да позволи една важна международна финансова институция да се 
срути в банкрут, изхождайки от предположението, че това би ограничило кри-
зата и нейните последствия. за съжаление това породи повсеместен дефицит 
на доверие и внезапна промяна в подходите. Спешно бяха изискани различни об-
ществени интервенции с огромен размах (повече от 20% от съвкупния национа-
лен продукт), за да възпрат негативните ефекти, които щяха да залеят цялата 
международна финансова система.

Последствията за реалната икономика бяха, че с огромните трудности в някои 
сектори – на първо място, строителството – и широкото разпространение на 
неблагоприятни прогнози се генерира една негативна тенденция в производ-
ството и международната търговия с много сериозни отзвуци в заетостта, 
както и други последствия, които вероятно все още не са се проявили в цялост. 
Щетите са изключително непосилни за милиони в развитите страни, но също и 
преди всичко за милиарди в развиващите се.

В страните и районите, където най-основните стоки като здравеопазване, хра-
на и подслон все още липсват, повече от милиард са принудени да оцеляват със 
среден приход, по-нисък от долар на ден.

Глобалното икономическо благосъстояние, традиционно измервано от национал-
ния приход и от нивата на производителност, през втората половина на ХХ век 
нарасна до такава степен и с такава скорост, каквито не бяха познати в исто-
рията на човечеството дотогава.

Но неравенството между различните страни също нарасна значително. Докато 
някои от най-индустриализираните и развити страни и икономически зони пре-
живяха значителен ръст на приходите си, други страни бяха всъщност изклю-
чени от цялостния възход на икономиката и тяхното положение дори се влоши.

Още след Втория ватикански събор в енцикликата си Populorum Progressio от 
1967 г. Павел VI ясно и прозорливо осъди опасностите от икономическото разви-
тие, заченато либералистки, поради неговите вредни последици за световното 
равновесие и мира. Папата утвърди, че закрилата на живота и способстването 
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на човешкото културно и морално развитие са съществени условия за способ-
стването на автентичното развитие. На това основание Павел VI заяви, че 
пълното и глобално развитие е „новото име на мира”. 

Четиридесет години по-късно в своя годишен отчет за 2007 г. Международният 
валутен фонд призна тясната връзка между неадекватно управлявания процес на 
глобализацията, от една страна, и големите неравенства, от друга. Днес съвре-
менните средства за комуникация правят тези големи икономически, социални и 
културни неравенства очевидни за всеки, както за богатите, така и за бедните, 
като предизвикват напрежение и значителни миграционни движения.

Независимо от това, трябва да бъде повторено, че процесът на глобализация 
със своите положителни аспекти е в основата на голямото развитие на светов-
ната икономика през ХХ век. Струва си да си припомним, че между 1900 и 2000 г. 
световното население се е увеличило почти четворно и благосъстоянието, про-
извеждано в световен мащаб, е нараснало много по-бързо, в резултат на което 
значително се е покачил средният доход на глава от населението. В същото 
време, обаче, разпределението на богатството не е станало по-справедливо, а 
в много случаи дори се е влошило.

Какво е тласнало света в подобна проблематична както за икономиката му, 
така и за мира насока?

Първо и най-вече, икономическият либерализъм, който пренебрегва правила и 
разпоредби. Икономическият либерализъм е теоретична система на мисълта, 
форма на „икономически априоризъм”, която претендира да черпи закони за това 
как функционират пазарите от теорията, понеже това са закони на капиталис-
тическото развитие, като в същото време преувеличава определени аспекти 
на пазарите. Икономическа мисловна система, която постановява a priori зако-
ните на пазарното функциониране и икономическо развитие, без да ги съизмери 
с реалността, се подлага на риска да се превърне в инструмент, подчинен на 
интересите на държавите, които практически се радват на благоприятно ико-
номическо и финансово положение.

Регулациите и рестрикциите, макар и несъвършени, вече често са налице на 
национално или местно ниво, докато на международно ниво е трудно да се при-
ложат и консолидират подобни разпоредби и правила.

Неравенствата и деформациите на капиталистическото развитие често биват 
проява не само на икономическия либерализъм, но също и на утилитарното мис-
лене: т.е. теоретичните и практически подходи, съгласно които онова, което 
е полезно за индивида, води до благото на общността. В сърцевината на това 
съждение има определена истина, но не може да се пренебрегне фактът, че 
индивидуалната изгода – дори когато е легитимна – не винаги благоприятства 
общественото благо. В много случаи се изисква един дух на солидарност, за да 
се трансцендира личната изгода заради благото на общността.
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Още през 1920 г. някои икономисти предупредиха относно придаването на твър-
де голяма тежест, при отсъствието на регулации и рестрикции, на теории, 
които оттогава насам станаха господстващите идеологии и практики на меж-
дународно ниво.

Едно от унищожителните последствия на тези идеологии, особено през послед-
ните десетилетия на миналия век и първите години на настоящия, беше разра-
зяването на кризата, в която светът все още е потопен.

В социалната си енциклика Бенедикт ХVI точно разпознава корените на тази 
криза, която е не само икономическа и финансова, но преди всичко морална по 
своята природа. Всъщност, както отбелязва папата, за да функционира правил-
но, икономиката се нуждае от етика; и не просто от каквато и да било ети-
ка, а от такава, която е човекоцентрична. После той отхвърля ролята, която 
са изиграли утилитаризмът и индивидуализмът, и посочва отговорностите на 
онези, които са ги възприели и способствали в качеството им на параметри 
за оптимално поведение на цялата икономика и на политическите посредници, 
действащи и взаимодействащи в социалния контекст. Но Бенедикт ХVI също 
идентифицира и отхвърля една нова идеология – тази на „технокрацията”.

2. Ролята на технологията и етическото  
предизвикателство

Голямото икономическо и социално развитие през миналия век, с неговите победи 
и проблеми, може да бъде приписано до голяма степен на продължилото развитие 
на технологията, а напоследък – на напредъка на информационните технологии 
и особено на тяхното приложение в икономиката, и особено отчетливо във фи-
нансите.

за да интерпретираме ясно настоящия нов социален въпрос, обаче, ние трябва 
да избегнем тази грешка – собствено продукт на неолибералното мислене – да 
разглеждаме всички проблеми, които се нуждаят от енергично решаване като 
такива от изключително техническо естество. Представени така, те убягват 
от необходимото вникване и етическа оценка. В този контекст енцикликата на 
Бенедикт ХVI предупреждава относно опасностите, които крие технократската 
идеология: а именно това – технологията да бъде превръщана в абсолют, който 
„е склонен да препятства възможността хората въобще да признават нещо, 
което не може да бъде обяснено от гледна точка само на материята”; и да бъде 
минимизирана стойността на изборите, правени от конкретния човешки инди-
вид, който работи в системата на икономиката и финансите, като ги редуцира 
просто до технически променливи. Лишаването от едно „отвъд” в смисъла на 
нещо повече от технология не само прави невъзможно намирането на адекватни 
решения на проблемите, но все повече и повече лишава основните жертви на 
кризата от материална позиция. 

В контекста на сложността на тези феномени важността на етическите и 
културни фактори не може да бъде пренебрегвана и подценявана. Всъщност кри-
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зата разкри поведения като себичност, колективна алчност и трупане на стоки 
в голям мащаб. Никой не може да доволства, гледайки как някой живее като „като 
вълк за човека”, според понятието на Хобс. Никой не може с чиста съвест да 
приеме развитието на едни страни в ущърб на други. ако не се намерят решения 
за различните форми на несправедливост, негативните ефекти, които ще пос-
ледват на социално, политическо и икономическо ниво, неизбежно ще създадат 
климат на нарастваща враждебност и дори насилие и в крайна сметка ще под-
копаят самите основания на демократичните институции, дори на онези, които 
биват смятани за най-здрави.

Осъзнавайки първенствуващото значение на битието над собствеността и на 
етиката над икономиката, народите в света следва да възприемат етиката на 
солидарността като оживяваща сърцевина на своите действия. Това предполага 
да се изоставят всички форми на дребна себичност и да се прегърне логиката 
на глобалното общо благо, което трансцендира просто случайните частни ин-
тереси. С една дума, народите следва да имат ясно чувство за принадлежност 
към човешкото семейство, което пък означава споделяне на общото достойн-
ство на всички човешки същества: „Още преди логиката на справедливия сто-
кообмен и формите на справедливост, свързани с него, съществува нещо, което 
се дължи на човека, защото е човек, поради неговото върховно достойнство”.

В 1991 година, след провала на марксисткия комунизъм, блаженият Йоан-Павел II 
вече беше предупредил за риска от „идолопоклонството на пазара, идолопоклон-
ство, което пренебрегва съществуването на блага, които по природата си не 
са и не могат да бъдат просто стоки”. Днес неговото предупреждение трябва 
незабавно да бъде взето под внимание и трябва да бъде поет един път, който е 
в по-голяма хармония с достойнството и трансцендентното призвание на лич-
ността и човешкото семейство.

3. Власт над глобализацията

Поемайки по пътя на изграждането на едно по-справедливо и братско човешко 
семейство, и дори преди това – на един нов хуманизъм, отворен за трансцен-
денцията – особено навременно се оказва учението на блажения Йоан ХХIII. В 
прозорливата енциклика Pacem in Terris2 от 1963 г. той отбелязва, че светът 
се устремява към все по-голяма унификация. След това той признава факта, че 
в човешката общност липсва съответствие между политическата организация 
„на световно ниво и обективните нужди на универсалното обществено благо”. 
Той също така изразява надеждата, че един ден ще бъде създадена „една истин-
ска световна политическа власт”.

От гледна точка на унификацията на света, породена от сложния феномен на 
глобализацията, и като се има предвид важността да се гарантира, в добавка 
към колективните блага, благото на свободната, стабилна световна иконо-
мическа и финансова система в служба на реалната икономика, учението на 

2	 Мир	на	земята	(лат.)	–	Б.пр.
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Pacem in Terris днес изглежда да е дори още по-жизнено и заслужаващо спешно 
осъществяване.

В духа на Pacem in Terris Бенедикт ХVI от своя страна също изрази нуждата да 
се създаде световна политическа власт. Това изглежда очевидно, ако вземем под 
внимание факта, че списъкът от въпроси, които трябва да бъдат глобално ре-
шени, става все по-дълъг. Нека си припомним, например, за мира и сигурността; 
разоръжаването и контрола над оръжията; способстването и закрилата на фун-
даменталните човешки права; управлението на икономиката и развитието на 
политиките; управлението на миграционните потоци и осигуряването на препи-
тание и защитата на околната среда. Във всички тези области все по-очевидно 
става нарастването на взаимозависимостта между държавите и регионите на 
света, както и нуждата от отговори, които да не са само частични и изолира-
ни, а систематични и интегрирани, богати на солидарност и субсидиарност3 и 
съобразени с универсалното общо благо.

Както припомни папата, ако този път не бъде поет, „независимо от постигна-
тия голям прогрес в различните сектори, международното право би рискувало да 
бъде обуславяно от политическото равновесие сред най-силните нации”.

Целта на обществената власт, както беше припомнил папа Йоан ХХIII в Pacem 
in Terris, е първо и най-вече да служи на общото благо. затова тя трябва да 
бъде снабдена със структури и адекватни ефективни механизми, съответни на 
нейната мисия и очакванията, залегнали в нея. Това е в особена степен валидно 
по отношение на един глобален свят, който прави индивидите и народите все 
по-взаимосвързани и взаимозависими, но който също така разкрива съществу-
ването на валутни и финансови пазари от предимно спекулативен вид, които 
вредят на реалната икономика, особено в по-слабите страни.

Това е сложен и деликатен процес. Една свръхнационална власт от подобен вид 
трябва да има реалистична структура и да бъде установявана постепенно. Тя 
трябва да бъде благоприятна за съществуването на резултатни и ефективни 
монетарни и финансови системи; т.е. свободни и стабилни пазари, надзиравани 
от една подходяща правна рамка, добре функционираща в подкрепа на устойчи-
вото развитие и социалния прогрес на всички, и вдъхновена от ценностите на 
благотворителността и истината. Става дума за власт със световна величи-

3	 (В	Римокатолическата	църква)	принцип	на	социалната	доктрина,	според	който	всички	социални	тела	съ-
ществуват	заради	индивида,	тъй	че	онова,	което	индивидите	могат	да	извършат,	обществото	не	бива	да	взима	
в	свои	ръце,	и	онова,	което	малките	общества	могат,	по-големите	не	бива	да	поемат.	(В	политическите	сис-
теми)	принципът	на	прехвърляне	на	решенията	е	към	най-децентрализирано	ниво,	на	което	могат	да	бъдат	
ефективни.	Така	решенията,	засягащи	глобалната	атмосфера,	например	рестрикциите	върху	употребата	на	
фреони,	трябва	да	се	взимат	на	международно	ниво.	Решенията	относно	сигурността	на	стандартите	за	пре-
возни	средства	трябва	да	се	взимат	на	национално	или	вероятно	наднационално	ниво.	Съществува	тенденция	
в	модерната	икономика	все	по-голяма	част	от	политическите	решения	да	бъдат	централизирани,	от	местните	
власти	към	националните	правителства	и	от	националните	правителства	към	наднационалните	тела,	като	Евро-
пейския	съюз	например.	Основните	аргументи	на	субсидиарността	са,	първо,	че	трябва	да	се	взимат	толкова	
много	решения,	че	центърът	би	бил	погълнат	в	детайли;	и	второ,	че	съществуват	национални	и	местни	вариа-
ции	на	ниво	приход,	традиции	и	социални	подходи,	поради	които	общите	правила,	които	почти	не	се	усещат	в	
даден	регион,	където	те	просто	формализират	утвърдени	навици,	в	други	биха	били	така	възмутителни,	че	да	
не	могат	да	се	наложат.	
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на, която да не бъде наложена със сила, принуда или насилие, а да бъде резултат 
от свободно и споделено съгласие и отражение на перманентните исторически 
нужди на световното обществено благо. Тя трябва да възникне от процеса на 
постепенното съзряване на съзнанията и свободите, както и осъзнаване на 
растящите отговорности. По тази причина взаимното доверие, автономията 
и участието не могат да бъда пренебрегнати като излишни елементи. Съгла-
сието трябва да включва все по-голям брой страни, които се приобщават с 
убеждение, чрез искрен диалог, който цени мненията на малцинствата, а не 
ги маргинализира. Така световната власт трябва последователно да въвлече 
всички народи в едно сътрудничество, за което те са призвани да допринесат, 
внасяйки в него наследството на своите добродетели и цивилизации.

Установяването на световна политическа власт трябва да се предхожда от 
предварителна фаза на консултация, от която ще възникне легитимна инсти-
туция, която е в положение да бъде ефективен водач и в същото време може 
да позволи на всяка страна да изразява и следва своето специфично благо. 
Упражняването на тази власт в служба на благото на всички и всеки ще бъде 
по необходимост super partes (безпристрастно): т.е. над всяка отделна визия и 
специфично благо, с оглед достигането на общото благо. Нейните решения не 
трябва да резултират от извънредната власт на по-развитите страни над по-
слабите. Вместо това те трябва да бъдат взимани в интерес на всички, а не 
само в полза на някои групи, независимо дали те са формирани от частни лобита 
или национални правителства.

Една наднационална институция, израз на „обществото на народите”, не би 
съществувала дълго обаче, ако различията между страните от гледна точка 
на култури, материални и нематериални ресурси и исторически и географски 
условия не бъдат признати и цялостно уважавани. Липсата на убедено съгласие, 
подхранено от непрестанна морална причастност от страна на световната 
общност, също би намалила ефективността на подобна Власт.

Онова, което е валидно на национално ниво, е валидно и на глобално. Човекът 
не е създаден да служи на властта безусловно. По-скоро именно властта има 
задачата да бъде в служба на личността в съответствие с върховната цен-
ност на човешкото достойнство. По същия начин правителствата не трябва да 
служат на световната власт безусловно. Напротив, именно световната власт 
трябва да постави себе си в служба на различните страни членки, съответно 
на принципа на субсидиарността. Един от начините да направи това е чрез 
създаването на социоикономически, политически и правни условия, съществени 
за съществуването на пазарите, които да са ефикасни и резултатни именно за-
щото не са свръхпротектирани от патерналистичните национални политики и 
не са отслабвани от систематичните дефицити в публичните финанси и общия 
национален продукт. Наистина, подобни политики и дефицити в действителност 
препятстват самите пазари в това те да оперират в световен контекст като 
отворени и конкурентни институции.

Съгласно традицията на Църковния магистериум, която Бенедикт ХVI енергич-
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но подкрепя, принципът за субсидиарността трябва да регулира отношенията 
между държавата и местните общности и между публичните и частните ин-
ституции, което не изключва монетарните и финансовите институции. Така 
на едно по-високо ниво той трябва да управлява отношенията между възможна 
бъдеща глобална обществена власт и регионалните и национални институции. 
Този принцип гарантира както демократическата легитимност, така и ефи-
касността на решенията на онези, призвани да ги взимат. Принципът на суб-
сидиарността предполага уважение към свободата на хората индивидуално и в 
общност и в същото време позволява те да поемат отговорност за задачите 
и задълженията, които се отнасят до тях.

Според логиката на субсидиарността по-високата власт предлага своя субси-
диум, т.е. своята помощ, единствено когато на индивидуалните, социални или 
финансови лица по същество не им достига капацитет или не могат сами да 
успеят да извършат онова, което се изисква от тях. Благодарение на принципа 
на солидарността бива изградено трайно и плодоносно отношение между гло-
балното гражданско общество и световната обществена Власт, като държави-
те, посредстващите тела, различни институции – включително икономически и 
финансови – и гражданите вземат своите решения от гледна точка на глобал-
ното обществено благо, което трансцендира националните блага.

Както четем в Caritas in Veritate, „Управлението на глобализацията трябва да 
бъде белязано от субсидиарност, артикулирана в няколко пласта и включваща 
различни нива, които могат да работят заедно”. Единствено по този начин 
може да бъде избегната опасността от бюрократичната изолация на една цен-
трална Власт, която иначе би рискувала да бъде делегитимирана от прекомерна-
та дистанция от реалностите, на които се основава, и лесно да падне жертва 
на патерналистични, технократски или хегемонски изкушения.

Все още, обаче, предстои да се измине дълъг път, преди да се стигне до създа-
ването на обществена власт с универсална юрисдикция. Би изглеждало логично 
процесът на реформа да продължи с Организацията на обединените нации като 
свой авторитет поради световния мащаб на нейните отговорности, способ-
ността  да събира световните нации и многообразието на нейните задачи и 
онези на специализираните  органи. Плодът на подобни реформи следва да бъде 
една по-голяма способност да се възприемат политики и избори, които единят 
в стремежа си да постигнат общото благо на местни, регионални и световни 
нива. Сред политиките онези, които се отнасят до глобалната социална спра-
ведливост, изглеждат най-спешни: финансовите и монетарни политики, които 
няма да навредят на най-слабите страни; политиките, насочени към постигане-
то на свободни и стабилни пазари и справедливо разпределение на световното 
богатство, които могат също да почерпят от безпрецедентните форми на 
глобалната фискална солидарност, за която ще стане дума по-късно.

По пътя към създаването на световна политическа Власт въпросите за упра-
влението (т.е. системата на просто хоризонтална координация без авторитет 
super partes) не могат да бъдат отделени от онези за споделеното управление 
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(т.е. система, която в добавка към хоризонталната координация установява 
един авторитет super partes), което е функционално и пропорционално на пос-
тепенното развитие на глобалното политическо общество. Установяването на 
глобална политическа власт не може да бъде постигнато без един вече функ-
циониращ мултилатерализъм4 не само на дипломатическо ниво, но също и преди 
всичко във връзка с програмите за устойчиво развитие и мир. Не е възможно 
да се достигне до глобално правителство, без да се даде политически израз на 
предсъществуващите форми на взаимозависимост и сътрудничество.

4. Към реформиране на международните финансови и 
монетарни системи по начин, който отговаря на нуждите 
на всички народи

При икономическите и финансовите въпроси най-значителните трудности ид-
ват от липсата на ефективни структури, които да гарантират, в добавка към 
системата на управление, една система на управление за икономиката и между-
народните финанси. 

Какво би могло да се каже за тази перспектива? Какви конкретни стъпки могат 
да се направят?

Два решаващи фактора трябва да бъдат подчертани във връзка с настоящите 
глобални икономически и финансови системи. Първият е постепенното западане 
на ефикасността на институциите от Бретън Удс5, което започна в началото 
на 1970-те. По-специално Международният валутен фонд загуби един съществен 
елемент за стабилизирането на световните финанси – този за регулирането на 
общата парична маса и надзор над количеството кредитен риск, поето от сис-
темата. Да обобщим: стабилизирането на световната парична система вече не 
е „универсално публично благо” в правомощията на фонда.

Вторият фактор е нуждата от един минимум, едно споделено тяло от правила 
за управление на глобалния финансов пазар, който е нараснал много по-интен-
зивно от реалната икономика. Тази ситуация на бърз неравен растеж възникна, 
от една страна, поради отмяната на рестрикциите относно движението на 
капитала и тенденцията да се дерегулират банкирането и финансовите дейнос-

4	 Мultilateralism	–	убеждението,	че	международните	икономически	отношения	трябва	да	бъдат	осъществя-
вани	на	основание	на	равнопоставено	третиране	на	всички	ненационални	агенти.	Това	се	отнася	както	за	
търговията,	където	мултилатерализмът	предполага	мултилатерална	търговия,	а	не	преференциални	споразу-
мения	в	границите	на	търговски	блокове,	така	и	до	движенията	на	международния	капитал.	Мултилатерализ-
мът	предполага	също	преговорите	върху	международната	търговия	и	инвестиции	да	бъдат	извършвани	чрез	
мултинационални	тела,	а	не	на	билатерално	основание	(билатералните	преговори,	срещи	или	споразумения	
включват	само	две	групи	или	страни,	които	са	непосредствено	засегнати).
5	 Bretton	Woods	Conference,	международна	монетарна	конференция,	 състояла	се	в	1944	 г.,	 в	Бретън	Удс,	
Ню	Хемпшир,	в	резултат	на	която	се	основават	Световната	банка	(международна	кооперативна	организация,	
създадена	да	подпомага	икономическото	развитие,	особ.	на	изоставащите	народи,	като	им	отпуска	заеми,	
гарантирани	от	членуващите	правителства)	и	Международният	валутен	фонд	(международна	финансова	инсти-
туция,	създадена	с	цел	да	се	способства	международната	търговия	като	се	увеличава	обменната	стабилност	на	
основните	валути.	Поддържа	се	фонд,	от	който	нациите	членки	с	временни	дефицити	в	платежния	баланс	могат	
да	теглят).	
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ти; а от друга страна, поради напредъка във финансовата технология, главно 
благодарение на информационната технология.

На структурно ниво в края на миналия век монетарните и финансови дейности 
нараснаха в световен мащаб по-енергично, отколкото производството на стоки 
и услугите. В този контекст качеството на кредита започна да намалява до 
такава степен, че да изложи кредитните институции на повече риск, отколкото 
беше разумно да се поддържа. Достатъчно е да погледнем към съдбата на едри 
и дребни кредитни институции по време на кризите, които се разразиха през 
1980-те и 1990-те, и накрая – през кризата от 2008 г. Отново през последната 
част на ХХ век имаше нарастваща тенденция да се определят стратегически 
насоки на икономиката и финансовата политика от гледна точка на „клубовете” 
и от по-големи или по-малки групи на по-развитите страни. Макар да не отри-
чаме положителните аспекти на този подход, не е възможно да се пренебрегне 
фактът, че той не отдаде напълно дължимото на репрезентативния принцип, и 
по-специално по отношение на по-слабо развитите или възникващите страни.

Необходимостта да бъдат чути гласовете на по-голям брой страни доведе до 
разширяването на съответните групи; например настоящата Г-20 преди беше 
само Г-7. Това е положително развитие, защото стана възможно да се включат 
развиващи се и начеващи страни с по-големи популации в оформянето на иконо-
миката и глобалните финанси.

В обсега на Г-20 по този начин могат да съзряват конкретни тенденции, които, 
когато са изработени, както следва, в съответните технически центрове, ще 
могат да ръководят компетентните тела на национално и регионално ниво към 
консолидиране на съществуващите институции и създаване на нови, които да 
разполагат с подходящите и ефективни инструменти на международно ниво.

Още повече че лидерите на Г-20 сами заявиха в своето изявление от Питсбърг 
2009 г.: „Икономическата криза показа важността от навлизането в една нова 
ера на устойчива глобална икономическа активност, основана на отговорност-
та”. за да се реши кризата и да се открие една нова ера „на отговорността”, 
освен техническите и краткосрочни мерки лидерите направиха предложение „да 
се реформира глобалната архитектура, за да се посрещнат нуждите на ХХI век” 
и по-късно предложението „да се пусне в действие рамка, която излага полити-
ките и начина, по който действаме заедно, за да се генерира силен, устойчив и 
балансиран глобален растеж”. 

затова трябва да бъде иницииран процес на рефлексия и реформи, който да из-
следва креативните и реалистични средства, за да се възползваме от позитив-
ните аспекти на вече съществуващите форуми.

Специално внимание трябва да се обърне на реформата на международната ва-
лутна система и по-специално на усилието да се създаде някаква форма на гло-
бална парично-кредитна политика, нещо, което вече е залегнало в постановле-
нията на Международния валутен фонд. Очевидно е, че до известна степен това 
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означава съществуващите валутни системи да бъдат подложени на обсъждане, 
за да се намерят ефективни средства за координация и надзор. Този процес 
трябва също да включва начеващите и развиващи се страни при определянето 
на етапите на постепенно приспособяване на съществуващите инструменти.

Всъщност можем да видим как възниква нуждата от тяло, което да проведе 
функциите на един вид „централна световна банка”, подобна на националните 
централни банки, регулираща потока и системата на паричния обмен. Базисната 
логика на мира, координацията и общата визия, която доведе до споразумения-
та от Бретън Удс, трябва да бъде изтупана от прахта, за да бъдат намерени 
адекватни отговори на настоящите въпроси. На регионално ниво този процес би 
могъл да започне със заздравяването на съществуващите институции, подобни 
на Европейската централна банка. Това обаче би изисквало не само рефлексия на 
икономическо и финансово ниво, но също и най-вече – на политическо ниво, тъй че 
да се създадат ред обществени институции, които да гарантират единството 
и последователността на общите решения. Тези мерки следва да бъдат възпри-
ети като първи стъпки с оглед на една обществена власт с универсална юрис-
дикция; като първи етап от едно продължително усилие на глобалната общност 
да насочи своите институции към достигането на общото благо. Ще трябва 
да последват други етапи, в които познатата ни динамика може да стане по-
отчетлива, но може също така те да бъдат придружени от промени, които би 
било безполезно да се опитваме да предвидим днес. 

В този процес трябва да се възстанови първенството на духовното и етика-
та и с тях – първенството на политиката, отговорна за общото благо, над 
икономиката и финансите. Тези последните трябва да бъдат върнати обратно 
в границите на реалното им призвание и функция, включително социалната им 
функция, като се вземат под внимание очевидните им отговорности към об-
ществото, за да се благоприятстват пазари и финансови институции, които 
наистина са в служба на личността, способни да отвърнат на нуждите на об-
щественото благо и универсалното братство, и които трансцендират всички 
форми на икономическа стагнация и перформативен меркантилизъм. 

Въз основа на такъв именно етически подход е добре да се рефлектира, напри-
мер, върху:

а) данъчни мерки върху финансови трансакции посредством справедливи, но ре-
гулирани стойности с такси, пропорционални на сложността на операциите, 
особено на онези, които се правят на „вторичния” пазар. Подобно данъчно об-
лагане би било много полезно за способстването на глобалното развитие и 
устойчивост съобразно принципите на социална справедливост и солидарност. 
То също би могло да допринесе за създаването на един световен резервен фонд 
в подкрепа на икономиките на страните, ударени от кризата, както и за възста-
новяването на тяхната парична и финансова система;

b) форми на рекапитализация на банките с публични фондове, като подкрепата 
бъде обусловена от „добродетелните” поведения, целящи развитието на „реална 
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икономика”;

c) дефинирането на териториите на обикновения кредит и на инвестиционното 
банкиране. Тази дистинкция би позволила по-ефективно управление на „сенчести-
те пазари”, които нямат регулации и ограничения. 

Разумно и реалистично е да се даде необходимото време за изграждането на 
широки консенсуси, но целта на универсалното общо благо с неизбежните му 
нужди чака на хоризонта. Още повече, налице е надежда, че онези в универ-
ситетите и другите институции, които образоват утрешните управници, ще 
работят усилено, за да ги подготвят за техните отговорности да осмислят 
глобалното публично благо и да му служат в един постоянно променящ се свят. 
Пропастта между етическото обучение и техническата подготовка трябва да 
бъде запълнена, като се подчертае по особен начин неизбежната синергия меж-
ду двете нива – на практическото дело (praxis) и на безграничното човешко 
стремление (poièsis).

Същото усилие се изисква от всички онези, които са в положение да осветлят 
световното обществено мнение, за да посрещнат мъжествено този нов свят, 
вече не с тревога, а с надежда и солидарност.

Заключения

При настоящите несигурности в едно общество, способно да мобилизира изклю-
чителни средства, но чиято културна и морална рефлексия е все още неадекват-
на по отношение на тяхната употреба за постигането на съответните цели, 
ние сме призвани да не се предаваме, а да строим преди всичко едно смислено 
бъдеще за идните поколения. Ние не бива да се страхуваме да предлагаме нови 
идеи, дори и те да биха дестабилизирали съществуващото досега политическо 
равновесие, което взима надмощие над най-слабите. Те са семе, хвърлено на зе-
мята, което ще покълне и ще побърза да даде плод.

Както Бенедикт ХVI ни учи, спешно са нужни посредници на всички нива – со-
циални, политически, икономически, професионални – които да имат куража да 
служат и да способстват общото благо чрез един почтен живот. Само те ще 
успеят да живеят и виждат отвъд привидностите на нещата и да осъзнаят 
пропастта между съществуващата реалност и неопитаните възможности. 

Павел VI подчерта революционната сила на „гледащото напред въображение”, 
което може да различи възможностите, начертани в настоящето, и да води 
хората към едно ново бъдеще. Освобождавайки въображението си, човекът ос-
вобождава своето съществуване. Възможно е чрез усилието на общностното 
въображение да се трансформират не само институциите, но също и начините 
на живот и да се окуражи едно по-добро бъдеще за всички народи.

С времето модерните държави се превърнаха в структурни цялости и укрепиха 
суверенитета вътре в своята собствена територия. Но социалните, културни-
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те и политическите условия постепенно се промениха. Тяхната взаимозависи-
мост нарасна – така че стана естествено да се мисли за международна общ-
ност, която е интегрирана и все по-управлявана от една споделена система – но 
се задържа една по-лоша форма на национализъм, съгласно която държавата 
смята, че може да добие благото от своите собствени граждани по един само-
достатъчен начин.

Днес всичко това изглежда анахронично и нереално и всички нации, големи и 
малки, заедно със своите правителства са призвани да преминат отвъд „при-
родното състояние”, което би поддържало държавите в никога несекваща битка 
една с друга. Глобализацията, независимо от своите негативни аспекти, е по-
вече единяща народите и подпомагаща ги да се движат напред към една нова 
„правова норма” на свръхнационално ниво, подкрепена от все по-интензивно и 
плодоносно сътрудничество. С динамика, подобна на онази, която в миналото 
сложи край на „анархичната” борба между съперничещите си кланове и кралства 
заради създаването на националните държави, днес човечеството се нуждае 
да се посвети на преминаването от ситуация на архаични борби между нацио-
налните единици към един нов модел на по-сплотено, полиархично международно 
общество, което уважава идентичността на всеки човек вътре в многоликото 
богатство на едно единно човечество. Подобно преминаване, което е вече плахо 
на път, би осигурило на гражданите от всички страни – независимо от техния 
размер и мощ – мир и сигурност, развитие и свободни, стабилни и прозрачни 
пазари. Както Йоан-Павел II ни предупреждава: „Също както най-сетне дойде 
времето, когато в отделните държави една система на частна вендета и ре-
пресия да отстъпи място на „правовата норма”, така също има спешна нужда 
от подобна стъпка напред в международната общност”.

Дошло е времето да се даде начало на институции с универсална компетент-
ност, сега, когато жизненоважни блага, споделяни от цялото човешко семей-
ство, са поставени на карта – блага, които отделните държави не могат да 
създават и да защитят сами.

Съществуват условия за решително преминаване отвъд „Вестфалския” между-
народен ред, при който държавите чувстват нуждата за сътрудничество, но не 
се възползват от възможността да интегрират своите съответни суверените-
ти заради общото благо на народите.

Днешното поколение има задачата да признае и съзнателно да приеме тази нова 
световна динамика за постигането на едно универсално общо благо. Разбира се, 
тази трансформация ще бъде извършена с цената на постепенното балансирано 
преминаване на част от властта на всяка една нация към световната власт и 
към регионалните власти, но това е необходимо в едно време, когато динамиз-
мът на човешкото общество, икономиката и прогресът на технологията тран-
сцендират границите, които са всъщност вече ерозирали в глобализирания свят.

Раждането на новото общество и съграждането на новите институции с уни-
версално призвание и компетентност са прерогатив и дълг на всеки, без разли-
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ка. залогът е именно общото благо на човечеството и самото бъдеще.

В този контекст към всеки християнин има специален призив от Духа да се 
посвети решително и щедро, тъй че множеството динамики, които са на път, 
да бъдат канализирани към перспективите на братството и общото благо. 
Огромно количество работа трябва да бъде извършена по отношение на инте-
гралното развитие на народите и на всяка личност. Както са казали отците 
на Втория ватикански събор, това е мисия, която е едновременно социална и 
духовна и която „в мярата, в която първото може да допринесе за по-доброто 
нареждане на човешкото общество, има жизненоважно значение за Божието 
царство”.

С една дума, в пътя си към бързата глобализация обръщането към една светов-
на власт става единственият хоризонт, съвместим с новите реалности на на-
шето време и нуждите на човечеството. Не бива да се забравя, обаче, че това 
развитие, като се има предвид ущърбната човешка природа, няма да се случи 
без мъка и страдание.

С разказа за Вавилонската кула (Бит. 11:1-9) Библията ни предупреждава как 
„различието” на народите може да се превърне в средство за себичност и 
инструмент за разделение. При човечеството има реален риск народите да 
стигнат до взаимно неразбиране и културните различия да доведат до непопра-
вими противоречия. Образът на Вавилонската кула ни предупреждава още, че 
трябва да избягваме „единство”, което е само привидно, където себичност и 
разделение продължават да съществуват, защото основанията на обществото 
не са стабилни. В двата случая Вавилон е образът на това, в което могат да 
се превърнат народите и индивидите, когато не признават свойственото им 
трансцендетно достойнство и братство.

Духът на Вавилон е антитезата на Духа на Петдесятница (Деян. 2:1-12), на 
Божия план за цялото човечество: т.е. единение в истината. Единствено духът 
на съгласието, който се въздига над разделенията и конфликтите, ще позволи 
човечеството да бъде автентично едно семейство и да сложи начало на един 
нов свят със създаването на световна обществена власт в служба на общест-
веното благо.

Превод от английски: Слава Янакиева
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европа между 

икоНомиЧеската криза и 

кризата На идеНтиЧНостта
1

С всеки изминал ден Европа навлиза във все по-тежка икономическа криза. Ев-
ропейските централни банки започнаха да разработват план за действие, в 
случай че една или няколко държави, членки на Европейския съюз, се откажат от 
еврото. Водещите кредитни агенции заплашиха с безпрецедентно понижаване 
на кредитния рейтинг едновременно на всички страни в Еврозоната. В отговор 
формалните европейски лидери – председателят на Европейската комисия Жозе 
Мануел Дурао Барозу и председателят на Европейския съвет Херман ван Ром-
пой, излязоха с общ призив националните лидери да стигнат до разбирателство. 
Едновременно с тях, реалните лидери на обединена Европа – френският прези-
дент Никола Саркози и германският канцлер ангела Меркел, също координирано 
заявиха позицията си, че е време Европа да бъде преоснована. И така старият 
проект за Европа на различни скорости отново беше изтупан от прахта и сло-
жен на масата.

а донеотдавна ситуацията изглеждаше коренно различно. Европейският съюз 
се разширяваше с ударни темпове, привличайки откровено неподготвени стра-
ни (България и Румъния), и дори демонстрираше готовност да приобщи една не 
по-малко неподготвена, но също така и огромна като население, територия и 

1	 Лаская	се	да	смятам,	че	читателите	на	сп.	Християнство и култура	вече	ме	познават	като	автор,	некриещ	
личните	си	православни	убеждения	и	пристрастия.	В	настоящата	статия	ще	си	позволя	един	по-широк	поглед	
към	проблемите	на	европейската	идентичност,	в	който	няма	да	правя	особена	разлика	между	отделните	хрис-
тиянски	деноминации,	включително	и	тези	без	апостолическа	приемственост.	Причината	да	го	направя	е,	че	
се	опитвам	да	предложа	политологичен	анализ,	който,	надявам	се,	ще	прозвучи	убедително	дори	и	за	невяр-
ващ	човек,	милеещ	обаче	за	бъдещето	на	света,	в	който	живеем.



2012 / брой 1 (68) Зима

55

степен на несигурност почти изцяло азиатска страна (Турция). Преди по-малко 
от половин десетилетие европейските лидери бяха убедени, че са достигнали 
края на историята, че са построили свят на благоденствието, в който бедност-
та, гражданските размирици и войните никога повече няма да се повторят. По 
същото време водещи анализатори не скриваха убеждението си, че докато аме-
риканската мечта линее, една нова, европейска мечта приковава вниманието и 
въображението на света, че тя ще се окаже по-пригодната да посрещне новите 
предизвикателства и че именно Европа ще управлява XXI в.2

Какво доведе до изненадващата и непредвидена от никого криза? И сходна ли е 
тя с кризата, да кажем, в америка, или е по-дълбока? Не прераства ли кризата 
на Стария континент от икономическа в политическа и най-опасното – в криза 
на европейската идентичност?

Отговорите са очевидни. Съединените американски щати са създадени върху 
фундамент от обща идентичност – културна, политическа и религиозна. По 
тази причина при появата на сериозни предизвикателства американското об-
щество се солидаризира помежду си и успява да ги преодолее. Европейският 
съюз обаче е възникнал като ни повече, ни по-малко от Европейска общност за 
въглища и стомана. И тъкмо тук е парадоксът – шест десетилетия след съз-
даването си този в основата си икономически съюз показва хронична невъзмож-
ност да разреши един изцяло икономически проблем, а започва да се разпада на 
съставните си части.

Всъщност европейците само могат да бъдат доволни от това, че върху им се 
стовари тъкмо финансова и икономическа катастрофа. ако кризата беше някак-
ва друга – ако Старият континент беше например залят от вълна на социално 
или етническо недоволство (а в съвременните големи европейски градове едно-
то по принцип е равно и на другото) или пък ако Европа беше станала прицел на 
военна атака или на терористичен акт от мащабите на онзи от 11 септември 
2001 г., тя щеше да се окаже много по-неподготвена и уязвима. защото няколко 
поколения европейци просто свикнаха да живеят с представата, че собствени-
те им фантазии и мечти са реалност, че светът априори е подреден, мирен и 
толерантен и че войните и кръвопролитията са нещо останало назад в мина-
лото, което, ако не бяха нискобюджетните американски екшъни, дори нямаше 
да си спомняме. заслепението на Европа беше такова, че тя дори си позволи да 
проспи цяла серия военни конфликти в самото си сърце (Босна и Херцеговина, 
Косово). През десетте години на югославската криза Европа така и не успя да 
се обедини около обща позиция какво трябва да се прави и в слабостта си с 
радост остави америка да оправи бъркотията. И точно както в икономически 
план европейците повярваха, че могат да живеят в благоденствие, без да рабо-
тят (това те оставиха на китайците, индийците и турците), във военен план 
решиха, че могат да живеят в мир, без да го защитават.

2	 Вж.	напр.	M.	Leonard.	Why Europe will Run the 21st Century?	Perseus	Books	Group,	2006;	а	също	и	J.	Rifkin.	
The European dream. How Europe’s Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream.	Jeremy	P.	Tarcher,	
2004.
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Тъжната равносметка показа, че европейците са способни да бъдат единни само 
тогава, когато светът е идеален, небето – синьо, а земята – обляна в свет-
лина. Когато обаче на хоризонта се зададат бури, всеки започва да се спасява 
поединично.

Причините Европа, въпреки могъщия си бюрократичен апарат, да е безпомощ-
на при появата на първото по-сериозно предизвикателство, е, че тя просто 
няма идентичност. Разбира се, тук внимателният читател ще възнегодува и 
ще посочи безбройните усилия на администрацията в Брюксел през последните 
години да изгражда европейски идентитет. Индивидуалните права, глобализаци-
ята, секуларизмът, мултикултурализмът, релативизмът и антинационализмът 
са основните китове на тази европейска идентичност, в името на които бяха 
похарчени милиарди евро. защо обаче ефектът остана толкова минимален?

Проблемът се състои в самата дума изгражда. защото всъщност европейска 
идентичност има и просто няма необходимост някой да я изгражда отначало. а 
ако трябва да стигнем до края – истинската европейска идентичност в голяма 
степен е абсолютната противоположност на налаганата нова такава. И проце-
сът на изграждане не е нищо повече от рушене на старите основи.

Човекът, както и обществата разполагат с неограничен брой възможни източ-
ници на идентичност. Те могат да са културни, териториални, политически, ико-
номически, социални и пр. При по-внимателно вглеждане, обаче, ще се окаже, че 
нито една от тези възможности не е единствено достатъчна да обхване едно-
временно всички европейци. Нито езикът (в ЕС официалните езици са 23, а азбу-
ките 3), нито етносът (тук броят е практически неизчислим), нито произходът 
или историческата памет обединяват европейците. Нещо повече – те по-скоро 
ги разединяват (най-прясното доказателство в тази посока са събитията в 
Белгия, почти довели до разпад на страната. Географската принадлежност също 
не е достатъчно обединяваща, тъй като от строго научна гледна точка Евро-
па не е и не може да бъде отделен континент, а само най-западната част на 
континента Евразия. Що се отнася до възможността като ключов обединяващ 
фактор за Европа да се посочи икономиката, поне в настоящия момент подобна 
претенция надали ще срещне много защитници (най-малкото заради най-новата 
дефиниция на понятието европейска солидарност – крава, която се отглежда в 
Германия, а се дои в Гърция).

Всъщност единственото общо между емоционалните средиземноморци и прак-
тичните германци и между богатите скандинавци и бедните балканци, един-
ственото, което ги кара да чувстват, че принадлежат на една и съща цивили-
зация, е общото християнско наследство. Християнските ценности, положени в 
основите на Европа, обединяват Стария континент в много по-голяма степен, 
отколкото абстрактните принципи на Просвещението или законите на либерал-
ната демокрация. В по-широк план същото важи за западната цивилизация като 
цяло – това, което днес наричаме запад, не е нищо повече от това, което през 
Средновековието нашите предци са наричали Християнски свят (Pax Christiana). 
Макар като историческа реалност Европа винаги да е представлявала съвкуп-
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ност от държави и нации, в по-голяма или по-малка степен свързани помежду си, 
чувството  за общност винаги се е дължало на християнството.

Именно по тази причина същинските разделения на Европа, раните върху сна-
гата , които дълго време няма да заздравеят, неизменно са пораждани не от 
политически, а от религиозни кливиджи. Първият е от XI в., когато Великата 
схизма ще отдели Източната римска империя и старите патриаршии от най-
важната епископска катедра в Рим. Вторият – от XIII в., когато една объркана 
кръстоносна армия, тръгнала да освобождава Светите земи, ще завладее и опус-
тоши византийската столица Константинопол и ще прокопае още по-дълбока 
пропаст между римокатолици и православни. И третият, от XVI–XVII в., когато 
усилията за реформиране на Римокатолическата църква ще доведат до появата 
на протестантските църкви и до продължителни и кървави религиозни войни3.

Освен травматични спомени, обаче, християнството донася на Европа и всич-
ки онези приемани днес за универсални ценности като свободата, човешкото 
достойнство, правото на живот, на собственост, неприкосновеността на лич-
ността и пр. Тези ценности с нищо не са универсални, тъй като с лекота и 
най-големият лаик може да посочи човешки общества, в които те по никакъв 
начин не присъстват (достатъчен е дори само примерът с многобройните ци-
вилизации, практикуващи човешки жертвоприношения в Древния свят и в Доко-
лумбова америка). В пълния си обем тези ценности и права са универсални само 
и единствено за християните, и то по една-единствена причина – че те гледат 
на тях не като на обществен договор, а като на трансцендентни закони, на 
Божествено право. Всъщност, ако въобще може да се говори за прогрес в поли-
тическата история на човечеството, то той неизменно се корени в навлизане-
то на християнските ценности в политиката, родили идеята за съвременната 
ограничена държава, имаща за основна цел да гарантира свободата и правата 
на отделния човек4.

Приемането, че има трансцендентен морален ред, който не подлежи на ревизия 
както от отделния човешки разум, така и от цялото общество, е вторият ва-
жен елемент, който християнството донася на Европа. Пряк ефект от него е 
вярата на европееца, че има добро и зло, и отказът тези категории да бъдат 
разглеждани като относителни и договорни. В резултат поколения европейци ще 
преминат земния си път с убеждението, че собствените им религиозни, етични, 
културни и дори естетически разбирания са именно правилните и по тази при-
чина защитата им и превръщането им в общовалидни е морален дълг.

Фактът, че европейската цивилизация (а това ще рече и европейската иден-
тичност) още при възникването си е фундаменталистка, ще доведе до цяла по-
редица исторически феномени – кръстоносните походи, испанската Реконкиста, 
завладяването на Централна и Южна америка, изграждането на колониалните 
империи. С оръжие в едната ръка и Библия в другата, европейците ще прекосят 
океаните, ще си пробият път през непроходими джунгли и негостоприемни пус-

3	 По	същество	Тридесетгодишната	война	(1618–1648)	е	и	първата	общоевропейска	война.
4	 Св.	Малинов.	Критика на „езическата теза”.	–	В:	Св.	Малинов.	Консервативни опити.	С.,	2010,	221–222.
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тини и ще наложат собствения си етичен кодекс на почти целия свят, превръ-
щайки както своята уникална дотогава цивилизация, така и нейните ценности в 
универсални. През XIX в. към този продължителен кръстоносен поход ще се при-
съедини и най-прилежният ученик на Европа – Съединените американски щати. 
Когато през 1898 г. СаЩ за пръв път излизат от изолационизма си, завземат 
Пуерто Рико, остров Гуам и Филипините, британският писател Ръдиард Киплинг 
ще напише по този повод прословутата си балада Бремето на белия човек, ста-
нала програмна за епохата на империализма:

Носете свойто бреме!  
И свойте синове във жертва принесете  
на чужди богове… 
С търпение в гръдта гнева си обуздайте, 
смирете гордостта… 
Със ясно, просто слово, с език открит и смел, 
засейте чужда нива, гонете чужда цел… 
И приемете в дар вековната омраза  
на роб към господар… 
По всяко ваше дело, въздишка, вик, въпрос, 
диваците ще съдят за вас и за Христос…5

В рамките на един сравнително къс период няколко европейски държави (Испа-
ния, Португалия, Британия, Франция, Холандия и Русия) ще подчинят почти целия 
свят, като например само Британската империя по времето на своя апогей ще 
обхваща една четвърт от териториите и населението на земята, обемайки 
владения по всички континенти. С течение на времето ще се обособят и основ-
ните клонове на християнската цивилизация – западноевропейски (католически 
и протестантски), източноевропейски (православен), латиноамерикански (като-
лически) и северноамерикански (протестантски). Макар постоянно да воюват 
помежду си, европейските нации си взаимодействат на равноправни основания, а 
с останалия свят отношенията им са основани върху принципа на господство-
то и подчинението. И това ще е напълно естествено, доколкото в началото 
на XX в. европейските нации ще са поставили под политически контрол 84% от 
световните територии и 67% от световното население. Към 1910 г. светът 
в политическо и икономическо отношение ще е по-единен, отколкото в което и 
да е друго време в човешката история, а думите цивилизация, християнство и 
Европа практически ще са синоними.

Растежът на европейското превъзходство, обаче, върви ръка за ръка с една дру-
га тенденция вътре в самата християнска цивилизация. Още в края на Средно-
вековието и в Православната, и в Католическата църква ще се появят усилия за 
рационализиране на християнството и откъсване от неговия мистицизъм. Дока-
то във Византия обаче усилията на Варлаам Калабрийски да обясни Христовото 
учение през достиженията на античната философия ще бъдат пресрещнати от 
св. Григорий Палама и в крайна сметка – осъдени като ерес (1341 и 1351 г.), то в 

5	 Р.	Киплинг.	Бремето на белия човек.	–	В:	Р.	Киплинг.	Избрано.	Превод	от	английски:	Ст.	Медникаров,	В.	Тър-
ново,	1992,	12–14.
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католическия свят рационализмът още от XIII в. нататък ще се превърне в ключ 
към разрешаването на всички важни теологични спорове6. Всъщност, ако прие-
мем, че Средновековието започва с Тертулиановото Credo quia absurdum (Вярвам, 
защото е абсурдно), то прословутата му перифраза от страна на св. Тома от 
аквино – Credo quia intellego (Вярвам, защото е разумно) ще постави началото 
на Модерната епоха.

През следващите столетия Разумът и неговите възможности да обяснява и 
систематизира се издигат в култ. Тази нова „вяра” е призвана да изведе чове-
чеството до един „рай на земята” и в резултат започват да се конструират 
проекти за рационална организация на обществото и за формиране на нови 
хора. Ядрото на тази гигантска трансформация на европейската цивилизация 
е усилието, достигнало върха си през епохата на Просвещението, да се осигу-
ри рационално обосноваване на морала7. Целта – да се създаде нов обществен 
строй, построен не върху традицията и християнските норми, а върху един ра-
ционалистки и строго научен подход.

Така едновременно с триумфа на християнската цивилизация и налагането  
като универсална, в историческото развитие се появява и една нова тенден-
ция – на секуларизъм и атеизъм. Докато през XVIII столетие просвещенците 
просто поставят разума над вярата, XIX в. е периодът, в който убеждението, 
че е неизбежно науката да детронира религията, е практически повсеместно. 
а през XX в. усилието моралните норми да се изведат не от религиозни, а от 
научни основания води до някои зловещи резултати. На базата на медицината 
и на нововъзникнали науки като антропологията и евгениката в началото на 
века ще се развие изцяло върху научни аргументи тезата, че съществуват 
т.нар. непълноценни хора и раси. През 1933 г. тоталитарният режим на Хитлер 
в Германия издава декрет с точно научно определение на понятието неариец, с 
което се поставя началото на Холокоста и на физическото ликвидиране на шест 
милиона евреи, цигани, чернокожи, инвалиди, душевноболни и хомосексуалисти. 
Отново медицината ще застане в основата на друго едно научно твърдение – 
че в продължение на известен период от време неродените деца все още не са 
пълноценни хора, а част от тялото на майката. През 1920 г. тоталитарният 
режим на Ленин в Съветския съюз също издава специален декрет, с който се 
легализира правото на майката да направи аборт. През следващите години това 
„право” се превръща в базово за феминистките организации на запад и абортът 
е легализиран в почти целия свят, докато се стигне до днешното положение, 
когато по данни на Световната здравна организация годишно в света се правят 
53 милиона аборта8.

6	 В	този	ред	на	мисли	не	ще	да	е	случайно,	че	въпреки	отлъчването	си	от	Православната	църква	Варлаам	
Калабрийски	завършва	живота	си	като	католически	епископ	на	Джераче.
7	 Ал.	Макинтайър.	След добродетелта.	С.,	1999,	с.	69.
8	 Статистиката	твърди,	че	за	последния	половин	век	в	света	са	направени	над	2	млрд.	легални	аборта,	което	
(ако	откажем	да	приемем	тезата,	че	нероденото	дете	все	още	не	е	човек)	ще	да	е	геноцид,	несъпоставим	с	
нито	едно	друго	варварство	в	човешката	история.	В	България	за	времето	от	легализацията	на	аборта	през	
1956	г.	до	днес	се	смята,	че	са	направени	около	6	милиона	легални	аборта,	колкото	са	и	жертвите	на	Холо-
коста.
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Сред науките, които се стремят да подменят религиозните основи на морала 
с рационални и научни, особено значима е ролята на психоанализата. за нейния 
баща, зигмунд Фройд, религиозните убеждения не се поддават на доказване и са 
несъвместими с всичко, което сме открили за реалността на света9. Последо-
вателите на Фройд прехвърлят неговите заключения от индивида върху цялото 
общество и отварят широко вратите за една нова култура на безсрамието, в 
която понятия като изкушение, грях, вина или изкупление губят първоначалното 
си значение и се превръщат в най-лошия случай в болест или в симптоми за та-
кава. а в масовия – в нещо нормално, при което патология са не довчерашните 
грехове, а страхът и срамът от тях.

Създала изневиделица човек без грях, европейската цивилизация ще се окаже 
на кръстопът, на който от едната страна застават Църквата и крепителите 
на традиционния морал, с тяхната претенция, че съществуват фундаментални 
етически принципи, които не зависят от обществото и общественото мнение, 
а от другата – привържениците на научния подход, опитващи се да рационализи-
рат, а ако не успеят – просто да отрекат тези принципи. Усилието на европей-
ската цивилизация да изтласка Църквата от обществения живот (усилие общо 
както за тоталитарните режими на националсоциализма и комунизма, така и за 
повечето от либералните демокрации), обаче, се оказва парадоксално, тъй като 
на практика то разрушава основния фундамент, върху който, както видяхме, е 
построена Европа. 

Първият пряк проблем от подмяната на традиционните ценности е демограф-
ската криза. В резултат на намаляването на ролята на Църквата социалната 
тъкан в европейските общества също започва да се изменя. На първо място се 
променя социалната роля на жената – от свързана предимно с домакинството, 
раждането и отглеждането на деца, жената в резултат на феминисткото дви-
жение придобива практически еднаква социална роля и задължения с мъжа. Тъй 
като обаче кариерата рядко може да се съчетае успешно с отглеждането на 
голям брой деца, повечето жени в европейските страни избират да ограничат 
ражданията си до едно-две. Съчетано с легализирането на аборта, разпростра-
нението на разводите, изместването на духовните от материалните ценнос-
ти и пр., това води до рязко намаляване на нивото на раждаемост в Европа, 
Северна америка, австралия, Нова зеландия, Русия и сред белите малцинства в 
Латинска америка. И съответно – до намаляване на относителната тежест на 
това население в света. По данни от 2009 г. нивото на раждаемост в Европей-
ския съюз е 1,6 деца на една жена, при положение че демографите приемат, че 
всяко число под 2,1 деца на една жена е критично и не позволява да се поддържа 
прираст на населението (за сравнение в световен мащаб се падат средно по 
2,7 деца на една жена). Тази статистика става още по-показателна, като се 
отчете, че от 1950 г. досега населението на Китай се увеличава от 580 млн. 
на 1 млрд. и 340 млн., населението на Индия от 360 млн. – на 1 млрд. и 210 млн., 
а населението на африка от 230 млн. – на 1 милиард и 22 млн. за сравнение, за 
същия период населението на настоящите 27 страни от Европейския съюз се е 

9	 S.	Freud.	The Future of an Illusion.	New	York,	1961,	p.	31.
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увеличило от 390 на 500 млн. души.

Слабият прираст на населението в Европа и в останалите „бели” държави води 
до застаряване и намаляване на относителния дял на хората в трудоспособна 
възраст с всички произтичащи от това икономически и социални проблеми. за да 
ги преодолеят, европейските страни се принуждават да отворят границите си 
за емигранти от развиващите се страни. В резултат европейските общества 
се изправят пред непознати дотогава проблеми с интеграцията на общности 
с напълно различен бит и ценностна система. за да просъществуват, новите 
мултикултурни10 общества изискват и промяна на много от традиционните ев-
ропейски стереотипи.

По тази причина много скоро се случва неизбежното – освен секуларен, освен 
маниакално обърнат към правото на аборт, към правата на жените, малцин-
ствата и хомосексуалистите, новият тип либерализъм се насочва и срещу един 
отдавна дискутиран проблем, т.нар. евроцентризъм. Според противниците му 
евроцентризмът е всеобхватно явление, при което в резултат на господството 
на европейските нации, техните културни, морални и поведенчески достижения 
са се превърнали в еталон, което неминуемо води до подценяване на достиже-
нията на другите цивилизации. за да се поправи тази неправда, историческото 
развитие на отделните цивилизации трябва да бъде представяно в сравнителен 
и равнопоставен план. През 1950-те и 1960-те години противниците на евроцен-
тризма подпомагат движението за премахване на колониализма, което довежда 
до изтеглянето на европейците от колониите им и в началото на 1970-те годи-
ни. западният свят свива границите си до първоначалното си европейско ядро, 
части от двете америки, австралия и Нова зеландия.

През 1980-те и 1990-те години мултикултурализмът и войната с евроцентризма 
водят до изграждането на една нова политическа и културна доктрина на рела-
тивизма, според която моралните норми и стандартите на знание и поведение 
не са абсолютни, а зависят от това в рамките на коя цивилизация се развиват 
и по тази причина не могат да бъдат съдени с еднакъв аршин. Сред основните 
каузи на релативизма се нарежда прокарването на образователни реформи, кои-
то да сложат край на културната хегемония на „белите”, а също и приемането 
на законодателство срещу дискриминацията, расизма, етническата и религиоз-
ната нетолерантност и ксенофобията, като за тази цел се налагат определени 
забрани в публичното говорене, дефинирани като политическа коректност.

Излязла извън сферата на вербалната комуникация, обаче, политическата ко-
ректност заплашва да разруши някои от фундаменталните устои на европей-
ската цивилизация и преди всички – тези, които са свързани с християнското 
наследство и традиции. Особена ирония се съдържа в съдбата на източноевро-
пейските християни, насилвани през годините на тоталитарния режим да кри-
ят своите религиозни убеждения (например да не носят кръстчета), които се 

10	 Терминът	мултикултурализъм	се	появява	в	Канада	през	1960-те	години	като	своеобразно	допълнение	на	
термина	бикултурализъм,	описващ	специфичната	културна	среда	в	Канада,	доминирана	дотогава	от	две	ос-
новни	етнически	групи	–	английска	и	френска.
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сблъскват с практически същите проблеми след годините на прехода, вече като 
европейски граждани. През 1990-те години в много европейски страни става 
невъзможно политическа фигура да демонстрира публично вярата си, учебници-
те по литература, история и философия са цензурирани, като са премахвани 
„некоректни” политически християнски фрагменти, забранявани са религиозните 
символи (библии, кръстове, икони) в публични институции и пр.11

Истинският пик на християнофобията в Европа настъпва покрай дебатите око-
ло проекта за приемане на Европейска конституция (2000–2004 г.), когато кон-
сервативно настроените членове на призования да изработи текста на консти-
туцията Конвент предлагат в преамбюла  да бъде записано, че корените на 
Европа са християнски. Срещу това предложение реагират много либерални и 
леви интелектуалци, политически фигури и медии и в крайна сметка предложени-
ят текст отпада от окончателния проект.

С този ход Европа окончателно се отказва от своите корени и от онова наслед-
ство, върху което се основават цялата  политическа система, гражданските 
права и дори икономическото  благосъстояние12. В един все по-враждебен свят 
европейските елити предпочитат да сложат розовите очила и да не виждат за-
плахите. Да не виждат нито опасността от ислямския фундаментализъм, нито 
засилването на авторитарните и недемократични режими в света. Европейците 
решават да вярват, че богатството им е даденост, за която няма нужда нито 
да се воюва, нито да се работи, че войните и катастрофите са нещо отдавна 
отминало, че светът, в който живеят, е дотолкова безалтернативен, че няма 
необходимост да бъде защитаван. И някак пропуснаха факта, че по същото вре-
ме не много далече от домовете им ислямски фундаменталисти режеха човешки 
глави.

През по-голямата част от XX в. водещите изследователи по света са единодуш-
ни, че процесите на модернизация и на отмиране на религията са взаимосвър-
зани и неизбежни. От 1970-те години обаче започва да се наблюдава един нео-
чакван обрат, който френският антрополог Жил Кепел находчиво нарича Реванш 
на Бога13. Пред удивените погледи на експертите на всички континенти и сред 
всички религии се наблюдава една и съща тенденция, при която младите поколе-
ния се връщат убедено към вярата на своите баби и дядовци (отричана, а често 
и преследвана от майките и бащите им). От отстъпващ пред модернизацията, 
ислямът изведнъж започва да привлича нови и нови последователи, включително 
в традиционно светски държави като Иран (преди 1979 г.) и Турция. През 1990-те 
години на няколко места в света мюсюлманите водят свещени войни (джихад), 
а началото на XXI в. е отбелязано с атентата от 11 септември. Десет годи-
ни по-късно в управляваните от светски режими арабски държави като цунами 

11	 Едновременно	с	това,	доктрината	на	мултикултурализма	дава	широки	възможности	на	емигрантите	мю-
сюлмани	и	африканските	анимисти	да	практикуват	своите	ритуали.
12	 Малка	утеха	е,	че	тази	конституция	никога	не	влиза	в	сила,	тъй	като	на	референдуми	във	Франция	и	Холан-
дия	проектът	е	отхвърлен.
13	 G.	Keppel.	Revenge of God: The Resurgence of Islam, Christanity and Judaism in the Modern World.	Pennsilvania	
State	University	Press,	1944.
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преминава т.нар. Арабска пролет, която взима властта от светските елити и 
я предава в ръцете на по-крайни или по-умерени ислямисти.

Макар и най-видим, радикалният ислям не е единствената възраждаща се религия. 
В Индия индийската идентичност се преформулира и на мястото на светски-
те елементи се завръщат ценностите на индуизма. В Израел ортодоксалните 
еврейски групи отхвърлят светската социалдемокрация. Дори в комунистически 
Китай започва да се наблюдава възраждане на традиционната религия14.

Това, което е особено интересно обаче, е, че Реваншът на Бога освен мюсюл-
мани, евреи и будисти обхваща и по-голямата част от християнския свят. С 
рухването на комунизма в Русия националната идентичност също се завръща 
към православието и се възраждат отдавна забравени традиции. С активната 
си дейност в африка и сред индианското население в Латинска америка протес-
тантски мисионери успяват да привлекат милиони последователи. Подобна е и 
ситуацията в Южна Корея, където за две десетилетия една трета от населе-
нието на страната се обръща към християнството и се присъединява към През-
витерианската или Римокатолическата църква. В Северна Корея особено актив-
ни са православните проповедници, които също привличат много следовници15.

Несъмнено обаче на този фон най-впечатляващо е завръщането на религията 
в Съединените щати. Отхвърляно преди това в продължение на десетилетия, 
през 1980-те и 1990-те години християнството се завръща триумфално като 
могъща сила в американската култура и политика. В рамките на последното де-
сетилетие на XX в. всички големи протестантски деноминации там увеличават 
чувствително своите паства. От 1980 г. до 1995 г. тиражите на християнска-
та литература се утрояват и се появяват 1300 християнски радиостанции и 
163 телевизии. Най-важната промяна е обаче в сферата на политиката. Още с 
избора на Джими Картър през 1976 г. табуто върху изразяването на религиозни 
чувства от страна на американските лидери започва да се пропуква, но през 
1990-те години тези чувства се превръщат в основна тема на политическите 
дебати. И двете победи на Джордж Буш-син през 2001 и 2005 г. са спечелени с 
ключовата подкрепа на евангелистките изповедания, които стават новия гръб-
нак на Републиканската партия16.

забележителното при по-внимателен анализ на Реванша е, че във всички об-
щества, в които религиозната вяра се завръща, това става не в смятаните 
за традиционна нейна крепост аграрни райони, а в големите градове, сред об-
разованите и заможни градски слоеве. В америка промяната е особено види-
ма в корпоративния свят, където по работни места се организират 10 хиляди 
християнски групи. Дори в смятаните за бастион на либерализма американски 
университети утринните молитви стават отново привлекателни и масово по-

14	 Ibid.,	2–10.
15	 Ibid.,	11–12.
16	 С.	Хънтингтън.	Кои сме ние? Предизвикателствата пред националната идентичност на Америка. С.,	2005,	
424–442.
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сещавани17. ангажирането на националните елити с религията води до това, че 
в цял свят публичните дебати се изместват на ценностна плоскост. Полити-
чески битки по въпросите на биоетиката престават да бъдат предварително 
загубени и много често се превръщат в повод за нови политически кливиджи.

Къде е Европа в тази картина? Просто я няма. Като се изключи донякъде ка-
толическа Полша, европейските страни по никакъв начин не преживяват рели-
гиозния ренесанс, обхванал практически целия останал свят. По тази причина 
една икономическа криза разтърси до основи Стария континент, заплашвайки да 
обезсмисли усилията на поколения европейци. Какво ще последва? Ще открият 
ли европейците своите корени? Ще отворят ли очи, за да видят, че целият им 
уникален исторически път, вековната хегемония над останалите цивилизации и 
дори високият стандарт на живот не се дължат на нищо друго освен на спойка-
та на вярата. Вяра в себе си, в това, че са прави и имат моралното основание 
да налагат своята цивилизация на света. И вяра в един Бог, който прати своя 
Син за Изкупител на същия този свят.

17	 Пак	там,	442–446.
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Протойерей Добромир Димитров

изгубеНото достойНството 

в „добрата смЪрт” и 

безплодието На „сурогатНото 

майЧиНство” 

Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша  
от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица  
ме успокояват (Пс. 22:4). Възляза ли на небето – Ти си там; 
сляза ли в преизподнята – и там си Ти (Пс. 138:8).

Преди да те образувам в утробата, Аз те познах, и преди да излезеш  
от утробата, осветих те” (Йер. 1:5). Господ ме повика още 
от утроба, от майчина Ми утроба нарече името Ми… [Бог] 
още от утробата Ме направи Свой раб, за да обърна към 
Него Якова, и да събере при Него Израил…” (Ис. 49:1,5).

Бурното развитие на технологиите и науката откри нови хоризонти пред чове-
чеството, но създаде нови нравствени и социални проблеми. Тези огромни въз-
можности са изключително парадоксални, тъй като технологичното развитие, 
служещо за улесняването на човека в неговия живот, същевременно улесни и 
неговата дезинформация и експлоатация1. Днес все повече се повдигат харак-
терните за постмодерността въпроси за легализирането на евтаназията, ед-
нополовите бракове, проституцията, като същевременно това говори за едно 
патологично, безчувствено отношение към отделната личност. Всички тези 
призиви са построени върху принципите на индивидуалната свобода, т.е. една 
„свобода без граници”, един хипериндивидуализъм, изповядващ нарцистично щас-
тие и удоволствие, здраве, хирургически постигната красота и независимост 

1	 Мандзаридис,	Г.	Християнска	етика.	Т.	1,	София,	2011,	с.	151.

Протойерей Добромир Димитров е роден през 1976 г. в гр. Русе. 
завършил е магистратура по иконография (2002 г.) и магистрату-
ра по теология (2006 г.) в Православния богословски факултет на 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.
От 2008 година е редовен асистент по църковно право към катед-
ра „Историческо и практическо богословие” към Правос лавния фа-
култет във Велико Търново.
Ръкоположен е за клирик на Българската православна църква през 
2001 година.
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от другия. В тази независимост, представяна ни като „човешко достойнство”, 
всеки може лесно да унищожава достойнството на другия, разглеждайки го като 
функция, обект, средство за задоволяване на собствените си духовни и телесни 
потребности и за налагане на индивидуалните си убеждения2. Това е процес, кой-
то довежда до появата не един свят без достойнство, в който човекът изпитва 
страх от самия себе си поради чудовищните „хуманни” избори, които му се нала-
га да прави, за да защитава измислени хедонистични норми. автоматизирането 
на отделните форми на обществени отношения и властта на бюрокрацията, 
която все повече анонимизира човешкия живот, прави отделната личност обект 
единствено на правото и решенията на политиците.

Доказателства за всичко това имаме и в нашето съвременно българско общес-
тво. През 2011 година в НС бяха обсъждани два законопроекта. Единият от тях 
беше законопроект за евтаназията (154-01-68/26.06.2011 г.), внесен от народния 
представител Любен Корнезов, в който за „неизлечимо болния” се предвиждаше 
законно „ускоряване на неговата смърт” (Чл. 1, ал. 2) по молба на самия болен 
(Чл. 2, ал. 1) или по молба на неговите родители, деца или съпрузи (Чл. 3, ал. 1–3 
и Чл. 5). Искането за такова финансирано от държавата асистирано самоубийс-
тво, подкрепено с молба от най-близките, и убийство с помощта на медицинския 
екип, който е скрит зад анонимността на срама (Чл. 15), трябваше да бъде 
разгледано от специална комисия, свикана от министрите на здравеопазването 
и правосъдието. Тази комисия от трима лекари и двама юристи (Чл. 7) щеше да 
има властта да вземе решението дали един човек ще живее, или ще умре. Са-
мото убийство се предвиждаше да бъде извършено – колкото и парадоксално да 
звучи – „по най-щадящия за болния начин” (Чл. 13), а неговата смърт би трябвало 
чрез този закон да се счита за „най-естествена” (Чл. 14), и то „в името на 
достойнството”3 (според думите на самия Л. Корнезов). 

Истината обаче е, че евтаназията е загубване на достойнството на човешка-
та личност поради сковаващия страх пред вероятната болка, която болестта 
би причинила или причинява на нас или близките ни. Като загубване на дос-
тойнството и отделяне от тялото на Църквата, евтаназията винаги ще бъде 
припоз навана от каноничното предание на Църквата като убийство4 и самоубий-
ство5. Евтаназията е доказателство за загубване на човешкото достойнство, 

2	 Модерната	цивилизация	ни	представя	такава	идея	за	достойнство	на	човека,	каквато	никога	не	е	същест-
вувала	преди.	Старите	цивилизации	са	игнорирали	достойнството	на	отделни	хора	(роби)	или	група	от	хора,	а	
модерната	цивилизация	е	направила	пробив	в	мисленето,	че	достойнството	представлява	еднакви	минимал-
ни	условия	за	всички	с	оглед	на	техните	права.	Въпреки	идеята	за	такава	равнопоставеност	в	разбирането	за	
достойнство,	такова	мислене	носи	в	себе	си	мощна	тенденция	за	елиминиране	на	мисълта	за	достойнството	
въобще	(Вж.	Бојанин,	Св.	Гордијев	чвор	младости.	Врњци-Ковиљ,	2009,	с.	44).
3 http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/13616/
4	 Правило	43-то	на	св.	Василий	Велики	гласи:	„Който	нанесе	смъртен	удар	на	ближен	е	убиец”.	Вж.	Правила	
на	св.	Православна	църква.	София,	1936,	с.	425.
5	 Самоубийството	е	един	от	най-тежките	грехове	поради	факта,	че	самоубиецът	сам	отхвърля	Божията	любов	
и	промисъл	за	самия	него.	Св.	Тимотей	Александрийски,	отговаряйки	на	въпрос	дали	за	самоубиец	трябва	
да	се	носи	приношение	за	св.	Литургия,	светителят	заявява,	че	ако	самоубилият	се	е	извършил	това	напълно	
съзнателно,	то	такова	приношение	е	забранено.	По	този	начин	Църквата	педагогически	е	изказала,	че	съзна-
телният	самоубиец	се	е	отделил	и	от	самата	Нея.	Виж	14-и	въпрос	и	отговор	на	св.	Тимотей	Александрийски,	
Правила	на	св.	Православна	църква,	с.	451.
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тъй като с нейния акт се избира отнемането на онова, което ни е дадено даром, 
което принадлежи единствено на Бога – Извора на живота и Жизнеподателя. 

Какво достойнство може да има, когато родителите съзнателно отхвърлят най-
съкровения дар на бащинството и майчинството, тъй като под тежестта на 
емоционалното страдание решават да умъртвят собственото си малко дете? 
Как ще продължат да живеят след това? Какво достойнство може да има чо-
век, когато напуска брачната общност, самоубивайки се, или пък онзи, който се 
отрича от тайната на брака, евтанизирайки любимия си човек – половината6 
от неговата личност, неговото друго аз? Какво достойнство има и онзи, който 
дава съгласието си да бъде умъртвена „безболезнено” собствената му майка, от 
чиято утроба е излязъл? Какво достойнство може да има в асистираното от-
цеубийство? Можем ли да намерим достойнство в лекаря, който поставя смър-
тоносната инжекция, въпреки че се е клел да запази живота на своя пациент с 
всички средства и да облекчава страданията на болните, жертвайки своите сили 
и време? ако отговорим положително на всички тези въпроси, това би означава-
ло, че имаме помрачени критерии за добро и зло, и би било белег за нравствената 
деградация на цяло едно общество: „Горко на ония, които злото наричат добро, 
и доброто – зло, тъмнината считат за светлина, и светлината – за тъмнина, 
горчивото считат за сладко, и сладкото – за горчиво!” (Ис. 5:20).

Протойерей Джон Брек напомня, че в Холандия, където евтаназията е узаконе-
на, са констатирани множество нарушения относно опити с евтаназираните 
пациенти, и стига до извода, че темата „право на смърт” е изключително при-
влекателна за живеещите в свят, който е лишен от трансцендентен смисъл7. 

Достойнството на живота не може да се ограничи до менящи се правни дефини-
ции и психологически заключения. Достойнството на човешката личност черпи 
своята идентичност от факта, че Бог създава и извиква всеки от нас по Своя Бо-
жествен образ (Бит 1:27). Така достойнството на човешката личност се запазва 
от момента на зачатието в продължение на целия земен живот и отвъд него в Бо-
жието царство. Всеки закон, легализиращ евтаназията, противоречи на Божест-
вената икономя на спасението и промисъла за всеки човек поради факта, че: „В 
Негова ръка е душата на всичко живо и духът на всяка човешка плът” (Йов. 12:10). 

Връщайки се към законопроекта на Корнезов, трябва още да отбележим, че той 
напълно противоречеше с Чл. 28 от Конституцията на Република България, който 
гарантира правото на живот на всеки и определя като най-тежко престъпление 
посегателството срещу това право8. Статистиките сочат още, че България е 
една от страните с най-висока онкологична и сърдечно-съдова заболеваемост в 
Европа, следователно, ако законът беше приет, можеше след време да се окаже, 

6	 Ако	човекът	се	разглежда	в	биологична	перспектива,	свързана	със	съпружеското	общение,	неговата	сексу-
ална	идентичност	се	определя	с	думата	„пол”.	Интересна	е	славянската	дума,	която	използваме	и	до	днес,	т.е.	
думата	половина	–	половината	на	едно	цяло.	Вж.	Полный	церковнославянскiй	словарь.	Сост.	свещ.	Гр.	Дьячен-
ко. М., 1900, с.	452.
7	 Брек,	Дж.	Свещеният дар на живота.	София,	2002,	с.	288.
8	 Член	28	от	Конституцията	на	РБ	буквално	гласи:	„Всеки	има	право	на	живот.	Посегателство	върху	човешкия	
живот	се	наказва	като	най-тежко	престъпление”.	Вж.	http://www.parliament.bg/bg/const
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че сме на първото място по евтаназиране на Стария континент. Поради редица 
съображения законопроектът беше отхвърлен още на първо четене на 1.09.2011 
г., главно на основание медицинските становища на Комисията по здравеопазва-
не9 (от 13 души гласували, един „въздържал се” и 12 гласа „против”). Комисията 
по правните въпроси към НС, в която Любен Корнезов изпълнява длъжността 
заместник-председател, изрази своя вот главно като „въздържал се” (2 гласа 
„за”, 5 гласа „против” и 12 гласа „въздържал се”). Въпреки всичко смятаме, че 
опитите за приемане на такива законопроекти, целящи узаконяването на евта-
назията, ще продължат и в бъдеще. 

за съжаление, обаче, по никакъв начин не беше разпознат като проблемен зако-
нът за изменение и допълнение на Семейния кодекс (154-01-84/ 29.07.2011), внесен 
от народния представител Калина Крумова и приет в полупразна зала на първо 
четене от НС на 26.10.2011 г. Този законопроект, според думите на вносителя, 
е нещо много полезно и цели „преодоляване на демографската криза10 и репро-
дуктивните проблеми на част от семейните двойки в България” с помощта на 
„сурогатно майчинство”11. Такъв довод на вносителя е буквално взет от апела-
циите на западните адвокати, които са основните застъпници на договорите 
за сурогатно майчинство в модерните общества. Те изтъкват винаги проблема 
за безплодието, размахвайки статистиката, че в модерния свят една на шест 
двойки страда от безплодие и сурогатното майчинство е единствената въз-
можност тези двойки да имат деца, с които да са свързани с „някаква” гене-
тична връзка. адвокатите защитават сурогатството още с това, че репродук-
тивните проблеми на запад се задълбочават, че модерната западна жена избира 
кариерата и в по-късна възраст, когато желае да стане майка, има определени 
репродуктивни проблеми. Тук обаче трябва да отбележим, че както на запад, 
така и в България много от „модерните жени” са увредили репродуктивната си 
система с дългогодишно приемане на контрацептиви и аборти и когато изберат 
да имат деца, това може да се окаже невъзможно. Тези адвокати протестират 
срещу забраната на „сурогатното майчинство” с твърденията, че с действия-
та си лишаваме жените от конституционното право да извършват сделка, та 
дори и да търгуват със собствените си тела12. адвокатите твърдят още, че в 
един успешен договор всички страни трябва да са доволни: желаещите родители 
си взимат вкъщи дете, а сурогатната майка получава парична награда и удо-
влетворение, че е помогнала на някого да реализира съкровената си цел.

Българският законопроект предвижда изменение и допълнение на Семейния кодекс 
за гарантиране и уреждане на договорните отношения между съпрузите, които 
ще се ползват от „сурогатното майчинство”, от една страна, и заместващата 

9	 Едно	 от	 основните	 притеснения	 на	Комисията	 по	 здравеопазване	 е	 било	 също	и	 съмнението	 за	 поста-
вяне	на	неправилна	диагноза	и	злоупотреби	с	органите	на	евтанизирани.	Вж.	http://www.parliament.bg/bg/
parliamentarycommittees/members/233/reports/ID/2860
10 http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/226/reports/ID/2954
11	 В	закона	терминът сурогатно майчинство	е	заменен	със	„заместващо	майчинство”,	но	в	настоящия	текст	
ще	си	служим	с	автентичния	термин,	както	и	съкратеното	сурогатство.	Самият	термин	произлиза	от	surrogo	
(лат.),	което	означава	‘избирам	на	нечие	място	някой	друг’.	Вж.	Войнов	В.,	А.	Милев.	Латинско-български	реч-
ник.	София,	1971,	с.	695.	
12	 Вж.	http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Surrogate+Motherhood.
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майка, от друга, т.е. всички да бъдат доволни. Медицинската комисия към НС 
подкрепи почти единодушно законопроекта („за” – 10, „против” – няма, „въздър-
жал се” – 1), както и Комисията по правните въпроси (с 16 гласа „за” и 3 гласа 
„въздържал се”). Единствен от изказалите се против пред правната комисия към 
НС е народният представител Лъчезар Тошев, който обясни своя протест срещу 
закона с християнските ценности13. Нека сега да разгледаме какво представлява 
„сурогатното майчинство” и какви последици може да има за отделната личност. 

Днес медицината изработва нови процедури в лечението на репродуктивни за-
болявания, които се тестват на границата на закона и етиката. Когато го-
ворим за сурогатно майчинство, трябва се има предвид, че както на запад, 
така и в България под сурогатно майчинство се разбира онова майчинство, при 
което съпрузи (ползващи се от заместващо майчинство) възлагат с договор за 
заместващо майчинство на друга жена да износи бременност и да роди дете, 
което е заченато чрез асистирана репродукция с генетичния материал на съ-
прузите или със сперматозоид на ползващия се от заместващо майчинство 
съпруг и донорска яйцеклетка (чл. 73а, ал. 1). Това става на базата на договор, 
утвърден в съда, в който съпрузите, сурогатната майка и „поръчаното” дете са 
п р е д м е т  на договорни взаимоотношения14. Не можем да подминем и факта, 
че в настоящия договор съдът определя майката не според изконното дейст-
вие на раждането, а по силата на приетия закон, който гласи: При заместващо 
майчинство с донорска яйцеклетка майка на детето е съпругата, ползваща се 
от заместващо майчинство (Чл. 60а, ал. 2). В този текст се вижда, че майка 
на детето не е донорът на генетичния материал – в случая жена, предоставила 
яйцеклетка, нито жената, която храни в утробата си детето и го ражда, а она-
зи, която е сключила договор и която съдът обявява за майка на роденото дете. 

Можем ли да бъдем съгласни в дадения случай, че съдът има тази власт да поста-
нови за майка на едно дете определена жена само по силата на своите решения? 
Може ли една жена с безплодна утроба, която никога не е раждала, да бъде майка 
на родено от друга утроба дете? ако тя се явява осиновител, тогава няма про-
блем, но в никакъв случай не можем да наречем такава жена родна майка.

Тук трябва да споменем и нещо много тревожно. Тъй като сурогатната майка 
винаги е някоя конкретна жена, уникална човешка личност, съществува реална 
опасност с легализирането на сурогатството тя да бъде превърната в инстру-
мент, а раждането – в стока. Вносителите на този закон трябва да признаят, 
че сурогатното майчинство може наистина да се окаже морално отблъскващо 
въз основа на обезличностяването на сурогатната майка и като основано на до-
говорна сделка. В българския вариант на закона наистина пише, че се забранява 
заплащане на сурогатната майка, но все пак в текста му се оставя вратичка 

13	 Според	думите	на	депутата,	изречени	пред	правната	комисия:	„в	християнството	семейството	е	основна	
ценност,	в	което	майчинството	е	обвързано	с	раждането	на	дете	–	основно	положение	в	семейното	право”.	Лъ-
чезар	Тошев	изразява	още	позицията,	че:	„утробата	под	наем”	е	голямо	изключение	в	отношенията	и	възпри-
ятията	на	обществото,	което	налага	сериозно	обществено	обсъждане	в	контекста	на	мерки	от	страна	на	дър-
жавата	за	защита	на	семейството.	Вж.	http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/226/
reports/ID/2954
14 http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/233/reports/ID/2984
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с думите: На заместващата майка могат да бъдат заплатени само разумните 
разноски във връзка със здравословното поддържане на бременността, необхо-
димите разноски за възстановяването  след раждането, както и финансовото 
обезпечаване във връзка с временната  нетрудоспособност (Чл. 73б, ал. 3), 
а на друго място четем, че поръчващите бебе се задължават да изплатят 
разумните разноски на заместващата майка през периода на бременността и 
през възстановителния период след раждането, включително разноските за за-
страховката (Чл. 73 в, ал. 4). Тези „разумни разноски” със сигурност ще бъдат в 
основата на сурогатния договор и реално ще стимулират бедни жени да раждат 
деца на богати дами. С други думи, тук трябва да бъде разпозната опасността 
от легална продажба на бебета, а договорът за сурогатно майчинство – като 
средство за експлоатация на по-бедни жени в обществото.

На запад различни феминистки организации се противопоставят изключително 
остро на сурогатното майчинство поради факта, че жените, които избират да 
станат сурогатни майки, не правят това свободно, а са подтикнати от бедност, 
като се съгласяват телата им и репродуктивните им органи да бъдат ползвани 
от богати безплодни семейства. Някои феминисти отиват още по-далеч, като 
определят сурогатното майчинство като репродуктивна проституция и репро-
дуктивно робство15. ако сурогатното майчинство се легализира в България, то 
трябва да бъдем сигурни, че една определена социална класа ще бъде обект на 
посредничество и стока. В унисон с казаното не звучи ли чудовищно Чл. 73в, 
ал. 3, в който се изисква съгласие на заместващата майка, че всички решения 
във връзка със запазването на бременността и заченатото дете, освен тези, 
засягащи здравословното състояние на заместващата майка, ще се вземат от 
ползващите се от заместващо майчинство съпрузи? Това наистина може да се 
изтълкува като репродуктивно робство.

Подготвянето на такъв законопроект трябваше да бъде сериозно дебатирано 
в обществото, но за съжаление в България такъв дебат не се състоя. Приема-
нето на поправката в закона за семейството на първо четене обаче не може 
да подмине сериозните въпроси от рода: какви са правата на сурогатната 
майка?16 Сурогатното майчинство не е ли законна продажба на бебета? Не съ-
ществува ли реална опасност търговци на хора или трети страни да печелят 
от сурогатното майчинство? Какво ще стане, ако сурогатната майка умре по 
време на бременността, по време на раждането или от усложнения след него? 
застраховката само погребението ли ще плати? Какви ще са последиците от 
смъртта на сурогатната майка за нейните собствени деца и за съпруга ? 
Кандидат-майката ще осинови ли тези деца, дали ще може със закон да бъде 
заставена да ги обича и да се грижи за тях? Какви ще са последствията за съп-
руга на починалата сурогатна майка? а статистиката в СаЩ показва, че дори 

15	 Hopkins,	P.	Sex/machine:	readings	in	culture,	gender,	and	technology.	Indiana	University	Press,	1998,	p.	169.	
16	 На	свое	редовно	заседание,	проведено	на	29	септември	2011	г.,	Комисията	по	здравеопазването	е	обър-
нала	внимание,	че	в	закона	не	е	уредена	правната	защита	на	ползващите	се	от	сурогатство	съпрузи	срещу	не-
добронамерени	действия	от	страна	на	сурогатната	майка.	Това	значи	ли,	че	сурогатната	майка	може	да	бъде	
преследвана	от	закона,	ако	някога	поиска	по-тясна	връзка	с	детето,	което	е	излязло	от	нейната	утроба,	а	ползва-
щите	се	от	сурогатството	съпрузи	са	против	това?	Вж.	http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/
members/233/reports/ID/2984.
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и да родят такова дете, 50% от сурогатните майки след раждането се разде-
лят със съпрузите си. Какво ще стане, ако детето се роди с увреждания? Дали 
„клиентите” на детето ще са доволни, ако „стоката” им се окаже дефектна? 
Дали биха осиновили такова дете, или равнодушно биха го оставили на сурогат-
ната майка? Нека да бъдем наясно, че и при най-малкото съмнение за генетично 
заболяване или малформация детето ще бъде абортирано. Какво ще стане, ако 
сурогатната майка иска да задържи роденото от нея дете, понеже го чувства 
„плът от плътта си и кръв от кръвта си”? Бихме попитали и за какво е това по-
сещение при психиатър (предвидено в закона под формата на рехабилитация) на 
сурогатната майка след раждането – за да се успокои, че е продала или подарила 
детето си ли? Какво ще стане, ако един ден детето избере сурогатната майка 
за своя истинска майка, тъй като през периода на адолесценцията (18–20  г.) 
детето си задава важни екзистенциални въпроси, свързани с отношенията му 
както с родителите, така и с обществото17? Съпругът на приемната майка би 
ли обичал дете, за което се съмнява, че е истински баща, или знае, че не е от яй-
цеклетка на жена му ? Това са малка част от многото и все неизбежни въпроси.

Виждаме, че проблемите на едно сурогатно майчинство са комплексни, но най-
болният е определянето на истинските родители и отношенията между всички 
участници в „договора за сурогатно майчинство” и самото дете. 

Нека сега посочим някои примери, които биха ни помогнали да анализираме проб-
лема по-сериозно и които не бяха дебатирани нито от здравната, нито от 
правната комисия към НС.

В СаЩ съществува определена статистика за сурогатно майчинство още от 
1976 година. Тя сочи, че в периода 1976–1988 г. сурогатни майки са родили около 
600 деца, а от 1987 до 1992 броят им е около 5000. Случаят, който привлича 
общественото внимание и предизвиква остри дебати, е известен като „случаят 
с бебето М”. През 1984 г. в Ню Джърси двойката Уилям и Елизабет Стерн се 
договарят да платят на Мери Бет Уайтхет сумата от 10 000 долара, за да бъде 
изкуствено оплодена със сперматозоид на Уилям Стерн, след което Мери се за-
дължава да износи, роди и да предаде бебето на сем. Стерн. След раждането на 
детето, обаче, Мери Бет решава да го задържи, като същевременно се отказва 
от договорената сума и бяга с детето във Флорида. През юли 1985 г. полицията 
арестува Мери Бет, а съдът връща детето на семейство Стерн, като с това 
си решение лишава детето от собствената му майка18. Случаят със семейство 
Стейн принуждава законодателната система на СаЩ да приеме редица закони, 
които да забранят или ограничат сурогатното майчинство. 

Щатът Мичиган третира сурогатното майчинство като углавно престъпление 
и наказва организиращите такъв договор с глоба от 50 000 долара и пет годи-
ни лишаване от свобода19. Подобни са законите и в други щати като Флорида, 

17	 Вж.	Јеротић,	Вл.	Вера	и	млади	–	http://www.verujem.org/pdf/Jerotic_vera_i_mladi.pdf.
18	 Вж.	Annas.	.	G.	J.	Baby	M,:	Babies	and	justice	for	sale.	Hаstings	Center	Report,	1987,17,	p.13-15.
19 http://www.legislature.mi.gov/(S(pqfzw145yx2itr455cldwv45))/mileg.aspx?page=getobject&objectname=mcl-
722-859&query=on&highlight=surrogate
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Луизиана и Кентъки20. 

През 1989 г. американската асоциация на юристите (ABA) приема два правни мо-
дела за сурогатно майчинство, които не са задължителни, но са като критерий, 
по който се ръководят юристите в СаЩ21. Единият модел легализира сурогатния 
договор между сурогатна майка и женена двойка в съда, а другият разглежда 
договора, в който на сурогатна майка се заплаща, но „клиентите” се отказват 
от всякакви ангажименти към детето. Съгласно модела на аБа в СаЩ легализи-
рат сурогатния договор, ограничавайки го до споразумение между брачна двойка 
и сурогатна майка. Изисква се също и съществуваща генетична връзка между 
двойката и детето (чрез спермата на съпруга или яйцеклетка на съпругата, или 
и двете). за да е валиден договорът, той трябва да мине през съда още преди 
зачеването, като се предостави явно доказателство, че съпругата не може да 
износи дете. Потресаващ е случаят в Калифорния през 1993 г. със сурогатната 
майка ана Джонсън, която се съгласява срещу 10 000 долара да износи оплоде-
ната донорска яйцеклетка на сем. Калвърт. Една година по-късно тя повдига 
дело за попечителство върху детето, което е родила, като същевременно става 
първата майка в историята, която апелира за майчинство, без да е свързана 
генетично с детето си. Съдът отхвърля нейната молба и постановява, че дого-
ворите за сурогатство са валидни и следва детето да се даде на поръчалите го 
съпрузи, независимо дали зачеването на детето става със или без яйцеклетка, 
осигурена от сурогатната майка22.

Множество проблеми произтичат от споразуменията за сурогатно майчинство, 
сред които e определянето на това кои са законните родители и въпроси, отна-
сящи се до определяне на времето за съгласие. В някои договори се предвижда, 
че сурогатната майка има право да отхвърли договора до 180 дни след зачева-
нето и да запази детето, а ако тя не реши да развали този договор през този 
период от 180 дни, съпрузите стават законни родители на детето още преди 
раждането23. В съдебния случай „Р. Р. срещу М. Х.” Върховният съд на Масачу-
зетс, прилагайки времевата рамка по отношение на съгласието (съгласие може 
да се даде на четвъртия календарен ден след датата на раждане на детето, 
което предстои да бъде осиновено) от масачузетския закон за осиновяването, 

20	 В	много	щати	сурогатното	майчинство	е	ограничено	поради	съществуващите	закони	за	осиновяване,	кои-
то	 определят	 сурогатното	майчинство	 като	продажба	на	 дете,	 а	 под	 ударите	на	 този	 закон	попадат	 всички	
онези,	които	играят	ролята	на	посредници	и	получават	заплащане	в	уреждането	на	такава	незаконна	сделка.	
Според	правото	на	някои	щати	изкуственото	осеменяване	може	да	бъде	в	конфликт	със	сурогатния	договор,	
тъй	като	съществуват	закони,	в	които	семенният	донор	не	е	законният	баща	на	детето,	което	е	заченато	с	него-
вите	сперматозоиди.	Тези	закони	са	създадени	с	цел	да	се	улесни	развитието	на	спермотозоидните	банки.	Така	
се	поставя	под	въпрос	кой	е	законният	родител	на	дете	от	сурогатна	майка.	Щатските	закони	се	различават	
по	начина,	по	който	разглеждат	сурогатното	майчинство.	Повечето	от	тях	имат	за	цел	да	възпрепятстват	или	
разубеждават	сурогатството.	Четири	щата	(Флорида,	Невада,	Ню	Хемпшир,	Вирджиния)	допускат	сурогатството	
при	изключителни	условия,	а	някои	щати	категорично	го	забраняват	като	противообществен	договор	(Аризо-
на,	Индиана,	Луизиана,	Мичиган,	Небраска,	Ню	Йорк,	Северна	Дакота	и	Тенеси).	В	други	щати	като	Арканзас,	
Юта,	Кентъки,	Мичиган,	Вашингтон	и	окръг	Колумбия	сключването	на	договор	за	сурогатно	майчинство	е	пре-
стъпление,	което	се	наказва	с	глоба	и	лишаване	от	свобода.	Вж	http://law.jrank.org/pages/10643/Surrogate-
Motherhood.html
21 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Surrogate+Motherhood.
22	 (http://faculty.law.miami.edu/zfenton/documents/Johnsonv.Calvert.pdf.
23 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Surrogate+Motherhood
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постановява, че клаузата в договора за сурогатно майчинство относно дого-
ворното задължение на майката да се откаже от бебето си, преди детето да 
е навършило четири дни, е неприложима. Тъй като договорът за сурогатно май-
чинство засяга попечителството над детето, масачузетският съд утвърждава 
по-нататък, че изпълнението на такъв договор трябва да се определя от при-
лагането на съдебния анализ на интересите на детето24. Такъв времеви период 
напълно липсва в българския законопроект.

Как стои въпросът в Европа? Трябва да се отбележи, че сурогатното майчинство 
е забранено в ЕС. То е строго забранено в Германия, Норвегия, Франция, австрия, 
Швеция. Във Великобритания е разрешено само в своята некомерсиална форма, в 
която биологическите родители заплащат на сурогатната майка разходите по 
раждането25. Подобна е практиката и в Дания и Холандия, но в Холандия строго 
се забранява рекламирането на сурогатното майчинство и набирането на суро-
гатни майки. В Белгия, Финландия, Испания и в Гърция сурогатното майчинство 
съществува, без да е уредено със специален закон. Сурогатно майчинство като 
платена услуга е разрешено в Русия, Украйна и Казахстан. От казаното дотук 
можем да направим извода, че навсякъде по света практиката жена да зачене 
лабораторно, да роди дете, след което да го предаде на притежателите на 
биологичния материал (сперматозоид и яйцеклетка), предизвиква ожесточени 
дебати, свързани най-вече с етичните, а оттам и социални измерения на про-
блема. В различните страни този проблем е решен различно, но като цяло прак-
тиката на сурогатното майчинство е неприемлива и въведена в изключително 
малко страни, като е подложена на силни ограничения от законодателството26. 
Напоследък се наблюдават и все по-зачестилите тревожни тенденции известни 
хомосексуални двойки да използват сурогатни майки за раждане на дете, което 
се отглежда в хомосексуална среда. С такива деца са се „сдобили” Елтън Джон 
и „брачният” му партньор Дейвид Фърниш, а също така и Рики Мартин27.

Църковната позиция

Римокатолическата църква е срещу всички форми на сурогатно майчинство, 
дори по алтруистични подбуди (т.е. онези, които не са свързани със заплащане, 
а с жертва). Римокатолическите комисии по биоетика смятат, че сурогатното 
майчинство нарушава светостта на брака и духовната връзка между майка, 
баща и дете и е етично неприемливо28, понеже се объркват естествените връз-
ки между родител и дете, което неминуемо уврежда института на семейството.

Църквата на запад проповядва, че комерсиалното сурогатство е обида към чо-
вешката личност и превръща чудото на раждането в търговска сделка. При су-
рогатното майчинство жената се разглежда като репродуктивна машина. „Тех-

24	 Katz,	Sanford	N.	Family	Law	in	America.	Oxford,	2011,	p.	162.
25	 Много	бездетни	двойки	от	Великобритания	наемат	бедни	жени	от	Индия,	където	бизнесът	със	сурогатни	
майки	процъфтява.	Вж.	http://www.oneinsix.com/surrogacy_india.html?gclid=CNfUrYTd_KwCFceCDgodZ3vqSw
26	Вж.	Каравълчева,	Зл.	Майка за девет месеца,	http://www.dveri.bg/content/view/14045/107/
27 http://www.information-on-surrogacy.com/celebrity-surrogacy.html
28	 Сгречча,	Е.	В.	Тампоне.	Наръчник	по	биоетика.	Пловдив,	2003,	с.	322.
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никите, които предизвикват отделяне от родителите чрез намесата на чуждо 
на двойката лице (даряване на сперма, яйцеклетка, износване на дете от друга 
майка), са нередни. Тези техники (осеменяването и изкуственото хетерогенно 
оплождане) накърняват правото на детето да се роди от известни нему баща 
и майка, свързани помежду си с брак. Те изменят на изключителното право на 
съпрузите да станат баща и майка само един чрез друг”29. 

Православната позиция е сходна с римокатолическата. Сурогатното майчинство 
в православните държави се разглежда като проблем, който провокира множество 
нови възможности с непредвидими морални и социални последици, тъй като нару-
шава (а някъде и съвсем отхвърля) връзката родители–дете. Легализирането на 
такова „семейно” общение ще става в състояние на неравнопоставеност поради 
факта, че само единият е физически родител, а другият е в ролята на приемен 
баща или майка. Съществува сериозният проблем, който е свързан с родствена-
та връзка между генетичните родители и детето на сурогатна майка и със съз-
даването съответно на братя и сестри, които остават непознати един на друг. 
Всичко това води до бъдеща опасност от кръвосмешение. Според Православната 
църква всеки вид хетерологично асистирана фертилизация, т.е. оплождане, извър-
шено със сперматозоид, яйцеклетка или ембрион от донор, който е трето лице 
за семейството, е принизяване на смисъла на майчинството и на бащинството30, 
тъй като трето лице се намесва в тайнството на зачеването, а с това следо-
вателно – и в тайнството на брака. Църквата вижда във всичко това нарушаване 
на светостта на брачния съюз и го асоциира с прелюбодеяние, което винаги е 
„увреждане на рода”31, а в дадения случай вместо телeсно се извършва в хладна 
биологична лаборатория32. Именно поради този факт Църквата не може да одобри 
такава практика. Тук трябва още да заявим, че по време на бременността между 
ембриона и сурогатната майка се изгражда една пълнокръвна и неделима връзка, 
която съставлява част не само от майчинството, но и от ембрионалното разви-
тие на детето. Самите генетични родители в случая са онеправдани поради из-
граждането на такава интимна връзка на детето със сурогатната майка, а от 
друга страна, сурогатната майка е ощетена, когато нейната връзка с детето 
бъде прекъсната, но най-много ще бъде ощетено самото дете. Благодатният и 
прозорлив старец Порфирий Кавсокаливит говори за изключителната важност на 
това първо детско общение: „Детето като ембрион чува и чувства в утробата 
на майка си. Да, чува и вижда с очите на майка си. Усеща нейните движения и чув-
ства, въпреки че разсъдъкът му все още не е развит. Когато лицето на майката 
е помрачено, се помрачава и то. Майката се нервира, нервира се и то. Каквото 
чувства майката – тъга, болка, страх, притеснение, го изживява и то. ако май-
ката не желае детето в утробата си и не го обича, то го чувства и психиката 
му се травмира, като тези травми го съпътстват цял живот”33. Какви ли тогава 
биха били усещанията на такова дете, ако майка му, макар и сурогатна, мисли, че 

29	 Катехизис	на	Католическата	църква.	Дарът	–	дете.	София,	2001,	с.	656.
30	 Еладска	православна	църква.	Комисия	по	биоетика,	Православно	становище	относно	асистираната	репро-
дукция.	http://bg-patriarshia.bg/index.php?file=eladska_church.xml
31	 Св.	Григорий	Богослов.	Слово	37,8	//	PG	36,292C.
32	 Мандзаридис,	Г.	Християнска етика.	Т.1,	с.	154.
33	 Старец	Порфирий	Кавсокаливит.	Живот и слова.	Зограф,	2007,	с.	282.
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ще се наложи да го изостави след девет месеца?

Нека поправката и допълнението в закона за семейството и приемането на 
сурогатното майчинство за легално в България да не се допуска да бъдат при-
ети на второ четене, тъй като са необмислени34 и вредни. Нека бъде осъзнато, 
че днес в България съществува реална опасност тайнството на зачеването, 
износването и раждането на човешката личност да се профанизира до процес 
на износване на плод, който поръчваме и ни се доставя след девет месеца. Чрез 
този начин на мислене ние подчиняваме майчината утроба на консуматорския 
начин на живот, чиято главна цел е потреблението както на материални, така 
и на духовни продукти, и потъпкваме достойнството на човешката личност. 
Приемането на този закон говори, че в нашата социално слаба държава все още 
остават неразпознаваеми проблемите на изоставените деца с увреждания и де-
цата без родители, които жадуват за майчина ласка. Нека законодателите ни да 
изработят и приложат закони, които да стимулират бездетните двойки да оси-
новяват такива деца, тъй като: по-добре е бездетство с добродетел, защото 
споменът за нея е безсмъртен: тя се признава и от Бога, и от людете. А плодо-
родното множество нечестивци не ще принесе полза, и прелюбодейните издънки 
не ще пуснат дълбоки корени и не ще стигнат до твърда основа (Прем. 4:1; 4:3).

Църквата днес е единствената надежда за болното ни общество и тя би могла 
не само да храни хората в буквалния смисъл, но и да им даде вяра, надежда, ис-
тина. Тя не забранява и не нарушава свободата на отделната личност, а пред-
пазва човека от грешки и тежките им последствия. заради това клириците днес 
трябва да бъдат много внимателни при изказванията си относно въпроса за су-
рогатното майчинство. Всяко заклеймяване и анатемосване, на което ставахме 
свидетели при повдигането на различни болезнени въпроси за обществото, не 
допринася за решаване на проблемите. Нужен е конструктивен диалог и мъдри 
изказвания на хора, които са запознати с проблема и имат вярата да отстояват 
Истината. Вярваме, че политиците, желаещи да се приеме законът за сурогат-
ните майки, са добронамерени и искат да помогнат на хората с репродуктивни 
проблеми, но нека да се разгледа въпросът както от медицинска, етична, прав-
на, социална гледна точка, така и от богословска, която в никакъв случай не 
е консервативно некомпетентна, а представлява един различен и по-цялостен 
поглед върху антропологията, върху дефиницията какво е човешката личност и 
комуникацията на тази личност с другите.

34	 Това	признава	самата	Комисия	по	правни	въпроси	към	НС	с	думите:	„Законопроектът	не	урежда	редица	хи-
потези,	като	например	при	репродуктивни	проблеми	на	съпруга,	което	създава	дискриминация	по	отношения	
на	такива	семейства,	както	и	дискриминация	на	лица,	които	не	са	в	брак,	и	много	други	хипотези,	които	не	се	
включват	в	състоянието	на	лица	в	репродуктивно	здраве”.	Това	изявление	означава	дебати	дали	ще	бъдат	ди-
скриминирани	онези,	които	нямат	брак,	за	да	се	ползват	от	сурогатна	майка,	или	може	би	комисията	визира	
хомосексуални	 двойки?	 Вж.	 http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/226/reports/
ID/2954
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Дилян Николчев

Няколко оптимистиЧНи и 

песимистиЧНи оЧакваНия 

в краткосроЧеН плаН за 

бЪлгарската православНа 

цЪрква 

През последните месеци Българската православна църква – Българска патриар-
шия (за удобство по-нататък – БПЦ, б.м.) отново припомни за себе си, по-скоро 
„сюжетно”, отколкото качествено и по същество. Прегледът на съдържанието 
на новините за деятелността или бездеятелността на БПЦ изглежда така: 
при силен медиен и обществен отзвук и протест и при пълното мълчание на 
Св. Синод „все пак събарят приюта на отец Иван от Нови хан”; напрежение в 
Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски” и освобождаване с решение на 
Св. Синод на ставрофорен иконом д-р захари Дечев от длъжността му ректор 
на същото специализирано средно духовно училище; низвергване на няколко кли-
рици от западноевропейската епархия; въздигане в архонти на бизнесмени със 
съмнителна репутация – след Слави Бинев, „възведен” в архонт преди години от 
българския владика Галактион в църквата „Санта Мария Маджоре” в Рим, дойде 
ред и на петричкия бизнесмен Иван Кочев Чомбе, чието архонтисване е извърше-
но от същия старозагорски владика в руската църква в гр. Шипка; публикуване 
в средствата за масова информация на съобщения за драстични нарушения на 
Кодекса на труда, разкрити при направена от Инспекцията по труда проверка 
на трудовите и осигурителните правоотношения в административните отдели 

Дилян Николчев е доцент по църковно право и устройство и управ-
ление на Българската православна църква. Специализирал е в Ис-
пания. Понастоящем е член на редакционната колегия на сп. Бого-
словска мисъл, издание на Богословския факултет на СУ. автор на 
редица статии и студии, посветени предимно на църковно-правни 
въпроси, история на каноническото право, църковния брак и др., а 
също на монографията Брак, развод и последващ брак в православ-
ната църква (София, 2006 г.).
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на епархиите на БПЦ, както и на съобщения за отказа на отделни митрополити 
да сътрудничат на държавните контролиращи трудовото законодателство ор-
гани; тържествено честване на 97-годишнината на Н. Св. Българския патриарх 
Максим в Бачковския манастир; и не на последно място – възникнало напрежение 
във връзка с въпроса за досиетата на Държавна сигурност: разсекретяването 
на досиетата на някои от най-доверените на Св. Синод през последните десе-
тилетия професори богослови, решението на Пловдивска епархия да се разкрие 
миналото на всички служители от същата епархия, опитите на среди от Св. 
Синод да попречат на Комисията по досиетата да обяви имената на архиереи-
те – членове на агентурния апарат.

През последните години тези теми за пореден път влязоха в социално обра-
щение предимно чрез медийното посредничество, от което до голяма степен 
зависят съпричастието и нагласите на обществото ни към БПЦ. В този смисъл 
медиите са изключително отговорни за представянето на позициите и действи-
ята на Православната ни църква на всички равнища на църковния и обществения 
живот. От съдържанието на информацията, от медийната интерпретация, от 
формите на авторовото присъствие и оценка, от аргументационните похвати и 
техники зависят не само обществените нагласи и позиции, но в голяма степен 
и действията и позициите на самата БПЦ. Всъщност в светлината на пробле-
мите и перспективите, които стоят пред Православната ни църква, медиите 
имат отговорната роля на посредник – от една страна, между висшата църков-
на йерархия, низшия клир и миряните, а от друга, между Църквата и държавата, 
между религиите и социума. 

Съвременното българско общество търпи толкова динамични промени във фи-
нансово, икономическо, политическо, образователно и научно отношение, че е 
трудно да се прогнозира общественото развитие дори само след пет или десет 
години. От гледна точка на примерите за църковна събитийност от последните 
години предвидимостта на бъдещите събития не стои точно така – прогнози-
те биха могли да се съставят единствено в рамките на оптимистичните или 
песимистичните очаквания. И все пак какво следва в БПЦ, какво се очаква да се 
случи в различните сфери на църковния живот в Православната ни църква в един 
предвидим и не така далечен план?

ОПтИМИСтИчНИ ОчАКВАНИя

„Когато водата ти дойде до устата – горе главата”, гласи една народна по-
говорка. Вярата, че Българската православна църква ще се противопостави на 
номиналната институционална църква, че ще излезе от кризата, в която се 
намира, и ще заеме мястото си на „реална” Църква на духовния опит и благо-
честието, изпълва нашите сърца и ни вдъхва оптимизъм. защото не само че „по-
тъването” е достигнало своя предел, но и оптимизмът е вяра и енергия, а днес 
Православната ни църква има нужда и от едното, и от другото, за да стане 
свободна в изявите си и да действа, следвайки автентичната еклесиологично-
канонична традиция.
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Досиетата на ДС и БПЦ – оптимистични очаквания

Процесът за разсекретяване на досиетата на ръководителите на религиозните 
институции в страната ни, осъществяван по закон от Комисията по разсекре-
тяване на досиетата, е в ход и до края на т.г. или началото на 2012 г. се очаква 
да бъдат оповестени имената на синодалните архиереи, които в миналото са 
сътрудничели на комунистическите репресивни тайни служби1. Оптимистични-
те очаквания по отношение на това предстоящо общозначимо обществено и 
църковно събитие биха могли да се впишат в древнохристиянската традиция на 
покаяние (μετάνοια) – истинско покаяние с готовност за промяна, за отвръщане, 
за тръгване в ново направление, за среща на съгрешилия епископ с Бога, а не 
само размисъл и демонстриране на различна социална и психологическа нагласа 
към променената обществена ситуация. Онтологически очаквана, тази битийна 
християнска постъпка дори би имала по-голямо значение за целостта и интегри-
тета на есхатологичната общност, отколкото в индивидуалното поведение на 
този или онзи митрополит, поддал се в миналото на изкушението да служи на 
двама господари. за стандартите на Църквата искреното покаяние би означа-
вало връщане към светостта на църковната общност, защото помирението с 
Бога се постига само чрез помирение именно с църковната общност. 

Дали „сенките от миналото” ще останат в историята на синодалната палата и 
дали покаянието – искрено и лично – и прошката от страна на клира и на народа 
Божи ще дадат шанс на Православната ни църква да се върне в своите традиции, 
е въпрос на вяра, надежда и любов. Това всъщност са християнските доброде-
тели, които ни крепят и които ни вдъхват оптимизъм, че разкриването на до-
сиетата на принадлежащите към висшия клир ще бъде началото на благодатна 
промяна в живота, устройството и управлението на Православната ни църква. 
Изразено в конкретни действия, това ново раждане в Христос, този перихорисис 
на общението означава възродителна сила във всички проявления на църковния 
живот – съборност в решенията, зачитане гласа и достойнството на целия клир 
и на народа Божи, истински подем и резултатност в полето на катехизаторска-
та и мисионерската дейност, интензивен литургически живот и т.н. Това също 
означава скъсване с порочната практика на тъмните и неясни бизнес сделки, от-
далечаване от политическите изкушения на времето, отговорност пред държа-
вата и зачитане и спазване на нейните закони. Оптимистично погледнато, близ-
косрочната перспектива за Православната ни църква има шанса да се реализира, 
като от всички определящи реализацията фактори най-важният е този, който 
е в „собственост” или „съсобственост” на самите архиереи. Към него трябва 
да прибавим, че оптимистичните очаквания предполагат не единични случаи на 
покаяние и на изграждане на нова личност и ново поведение, а преобразяване на 
целия състав на Св. Синод и епископския чин на Българската православна църква. 
Без съборно съзнание и отговорност тези оптимистични очаквания отново биха 
се разбили в остри противопоставяния и действия, които може да се окажат и 
много по-болезнени и обезкървяващи Православната ни църква, отколкото съби-
тията, свързани с разкола през последните две десетилетия.

1	 Тази	информация	бе	оповестена	на	17.	01.	2011	г.	–	Б.ред.
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Досиетата на ДС и БПЦ – песимистични очаквания

На челна позиция относно песимистичните очаквания за това какво ще се случи 
в близките години в Православната ни църква, стои въпросът за разкриването 
на досиетата на ръководния състав на Св. синод. Този въпрос е определящ до-
толкова, че всички следващи църковни събития и действия ще зависят в най-го-
ляма степен от резултата и развитието му.

анализът на свързаните с Държавна сигурност и Българската православна църк-
ва събития „преди и сега” засяга действията на участниците в тях. В този 
смисъл може да се каже, че въпреки очакванията за искрено покаяние, смирение 
и църковно преобразяване на тази част от висшия клир, която в една или друга 
степен в личностен план е била попаднала във „Вавилонски плен” (ако перифра-
зираме протойерей Г. Флоровски) от репресивните тайни служби в годините на 
тоталитаризма, то опитът за декомунизация в чужбина и у нас след времето на 
промените показва нищожен шанс за такова преобразяване. Причините за това 
са преди всичко от морално естество: по-голямата част от нашите висши ду-
ховници все още са свързани с тайните от своето минало, с „лигатури”2, които 
вероятно ги държат в постоянно усещане на носталгия към него; намирали са 
се в определена политическа обвързаност, следователно и бъдещите им жизнени 
шансове в голяма степен са обусловени от тази обвързаност, метастазирала 
след демократичните промени в особен вид рудимент3, наподобяващ уродлива 
комбинация между вяра, политика и бизнес. Благоприятната среда на беззако-
нието на прехода в страната ни трансформира егоистичните „патриотични” 
амбиции на някои висши клирици в роля на феодални сановници, които се явяват 
на обществената сцена с маски на духовници, за да бъдат неразпознаваеми. 
Песимистично погледнато, тази част от родния епископат съставлява мнозин-
ството от духовния ни елит. Тоталитарната изходна ситуация, в която се на-
мира въпросният кръг от висши православни сановници, следователно, предста-
вя отношение на несъвместимост – налице са канонични права и привилегии без 
всякакъв еклесиологичен контекст и еклесиологични устои, които да придават 
смисъл на по-нататъшното им пастирско служене. Те са се превърнали, така 
да се каже, в една извънкинонийна общност, която нито може да се придвижи 
напред, нито може да се върне назад към традиционните църковни ценности и 
образци. Тези бивши сътрудници на Държавна сигурност днес представляват 
брокери на вярата, злоупотребявайки по този начин с най-съкровените религиоз-
ни чувства и надежди на православния народ в родината ни.

Дилемата на реално съществуващия кръг от бивши сътрудници и агенти на 
Държавна сигурност сред нашите най-високопоставени епископи се състои в 
това, че тези лица определят своя проблем първо като общоцърковен, а след 
това – като личностен. От гледна точка на еклесиологията на каноничната 

2	 От	латински:	ligatura	–	връзка,	свързаност.
3	 От	латински:	rudimentum	–	недоразвит	или	частично	развит	орган.
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общност тяхното затрупано с грехове минало и перспективата, която стои 
пред същата тази общност, действително са от значение за цялата Църква. 
Но погледнато през призмата на собствения стремеж към покаяние и пречист-
ване, опитът им и историята им на черноработници на атеистическата тайна 
политическа милиция са въпрос на лична отговорност и поведение пред Тялото 
и Главата на Църквата. Такива забележки ни водят може би твърде далеч и в 
неприятна посока. Твърде вероятно е обаче неприятната перспектива да стане 
реалност. При този кръг от епископи могат съвсем ясно и най-тенденциозно 
повторно да се появят главните белези на консенсуса на безсрамието и аро-
гантността – първата им поява беше в богословските среди през последните 
месеци, когато бяха разсекретени досиетата на група преподаватели от бого-
словските факултети и катедри. В преобладаващата си част реакцията на раз-
критите агенти и доносници имитираше „филми” за болшевишката безпардон-
ност и безсрамие, вместо да покаже подобаващото поведение на съгрешили, но 
разкаяли се християни. Вярно е, че сред тези богослови имаше и такива, които 
лице в лице поискаха прошка от своите колеги и приятели, но те бяха по-скоро 
изолирани случаи на адекватно поведение. Несъмнено този вече наличен опит 
създава песимистични очаквания, които биха могли да се опишат накратко по 
следния начин: от разкритите агенти, сътрудници и доносници на Държавна си-
гурност митрополити (а те най-вероятно ще гравитират ок. 90% от състава на 
Св. Синод) малцина ще последват примера на митрополит Йосиф и ще изрекат 
на всеослушание и с открито сърце: „Прощавай, български народе”; по-голямата 
част ще застинат в своето безсрамие, играейки роля на неоправдано обидени 
хора, „служили за доброто на Родината”. Тук очевидно не става въпрос за Църк-
ва, а за лични егоистични позиции, за властови възможности, следователно за 
стратегически жизнени шансове за оцеляване в среда, в която епископът не 
означава само приемник на апостолската власт и надзорник – той е вместо Бог, 
вместо Христос; Църквата е там, където е епископът4. Именно такива ще са 
оправданията и защитните прийоми на този кръг от привилегировани в минало-
то църковни сановници. 

ако песимистичните очаквания са поне наполовина верни, то какво би последвало 
в резултат на това? Само няколко нишки са достатъчни, за да се предвидят 
процесите в Православната ни църква в обозримо бъдеще. Дефектите от мина-
лото могат да се демонстрират на местно епархийско ниво, но преди всичко те 
ще станат одиозно видни в проявите на онези канонични институти, които би 
трябвало да отразяват съборното и изборното начало в живота, устройство-
то и управлението на Църквата. Една такава перспектива определя и кръга от 
въпроси, които максимално правдиво ще очертаят песимистичните очаквания 
за Българската православна църква. Въпросите биха могли да бъдат подредени 
така: (1) Какво ще се случи по време на предстоящия VII църковен събор? (2) В 
условията на нечестна игра въпросът за „наследството” на предстоятелска-
та катедра на Православната ни църква ще постави ли основните фактори за 
патриаршеския избор – митрополитите, т.е. членовете на Св. Синод – в реша-
ващ вот при избора? (3) Ще бъдем ли и в бъдеще свидетели на безотговорни 

4	 Вж.	Св.	Игнатий	Богоносец,	Послания.	–	В:	Светоотеческо	наследство.	Изборник.	С.,	2001,	с.	13	и	сл.
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и неканонични прояви и действия на отделни епархийски архиереи, както и на 
„срамежливи” отговори и реакции от страна на Св. Синод?

Предстоящият VII църковен събор – песимистични 
очаквания

„Църковният събор се свиква на редовна сесия в първата година на всеки чети-
ригодишен период”, гласи императивно уставът на БПЦ (чл. 18). Това означава, 
че през 2012 г. трябва да се свика поредният Църковен събор – седмият по 
броенето, започващо от Първия ЦНС през 1871 г. Първият въпрос в контекста 
на обсъжданата тема е дали този задължителен по устав срок ще бъде спазен, 
или отново, както се случи няколко пъти в най-новата история на Църквата ни, 
това изискване на Устава ще бъде пренебрегнато от Св. Синод. Само ще при-
помня грубото нарушаване на действащото ни канонично право по този пункт – 
отложеното с две години свикване на VI ЦНС, което никой не коментира и за 
което никой не беше наказан. Една неприятна история обаче не може да бъде 
премахната с дефиниции. Твърде е възможно провеждането на първата сесия на 
следващия Църковен събор също да се отложи, като основните скрити моти-
ви за това най-вероятно ще са следните: (1) Изчакване на отшумяването на 
критичните настроения сред църковната общност, породени от разкриването 
на нелицеприятните агентурни истории на висшия клир на Православната ни 
църква. (2) Нежеланието на мнозинството архиереи да се пристъпи към уставни 
реформи, които да имат положително въздействие върху практическия живот 
на църковния ни организъм. за пример към втория мотив би могла да се посочи 
липсата на каквато и да е дейност на създадения в новата редакция на Устава 
архиерейски институт – т.нар. архиерейски събор, неясен по правомощия, цели и 
задачи, фиктивен, поне досега, събор на всички епископи. 

Въпреки предположенията не се изключва възможността Църковният събор да 
се свика в края на 2012 г. Дали обаче този събор ще е в хармония с каноничните 
наредби и традиция и дали редът и духът на каноните на Православната църква 
ще бъдат запазени? Въпросът може би звучи малко „старомодно” за обикно-
вените вярващи, но в контекста на песимистичните очаквания той е съвсем 
актуален, тъй като е пряко свързан с тъмната страна на събитията около 
Православната ни църква през последните години. за пример отново ще посоча 
VI църковно-народен събор, или по-точно трите му сесии в Рилския манастир – 
през пролетта, есента и зимата (14–17 май, 6–11 окт. и 9–12 дек.) на 2008 г. 
Ще припомня накратко, без всякакво теоретизиране, основните антиканонични 
действия, осъществени публично и демонстративно на този най-важен съборен 
форум на поместната ни Православната църква.

(1) До ден днешен няма точна и коректна информация за броя на църковните 
представители, участвали в VI ЦНС. Официалните данни, изнесени от говори-
телите на Събора, бяха разнопосочни и неправдоподобни – цифрата варираше 
между 130 и 195. Според изискванията на тогава действащия Устав, обаче, учас-
тниците в Църковно-народния събор трябваше да са нито повече, нито по малко 
от 136, освен в случаите, за които има основателна причина (напр. заболяване). 
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Нещо повече, в дейността на Събора се включиха не само епархийските архие-

реи на действителна служба (участващи по право, по Устав), но и други еписко-

пи – факт, който е пример за крещящо нарушение на УБПЦ. 

(2) Още по-скандално (казано с точната дума) е обстоятелството, че бяха 

подменени текстовете от действащия в момента Устав в проекта за нов Ус-

тав, предоставен на участниците в Събора, буквално при самото откриване на 

този висш църковен форум. Казано също в прав текст, случилото се в Рилския 

манастир означава, че някой или колектив от съучастници си бе позволил да 

фалшифицира основната действаща правна норма на БПЦ – нейния Устав. Това 

престъпно деяние също беше подминато с мълчание и от никого не беше потър-

сена отговорност за него.

(3) По време на VI ЦНС медиите регистрираха масово присъствие на политици 

и държавници, представители на различни институции. Сред поканените гости 

бяха президентът Георги Първанов, вицепремиерът Даниел Вълчев, председате-

лят на Върховния административен съд Константин Пенчев, представителят 

на партия „атака” „архонт” Слави Бинев и др. за медиите тази „ложа” от 

отбрана публика не бе нищо повече от „новината на деня”, без да вникнат в 

същността на факта и без да зададат публично и риторично въпроса редно ли 

е това, случвало ли се е в новата и в най-новата история на БПЦ. Отговорът: 

нито по времето на I ЦНС (проведен в столицата на Османската империя, 23 

февр. – 24 юли 1871 г.) е присъствал султанът, нито на II ЦНС (6 февр. 1921 – 16 

февр. 1922 г.) е присъствал цар Борис III, нито по времето на III ЦНС (1953 г.) е 

присъствал Вълко Червенков, нито IV (2–4 юли 1997 г.) и V ЦНС (17 дек. 2001 г.) са 

били почетени от главата на българската държава, президента Петър Стоянов. 

Самото присъствие на президента Георги Първанов наруши Конституцията на 

Р. България, според която Църквата е отделена от държавата (чл. 76). В речта 

си пред Събора президентът Първанов тенденциозно засегна въпроси, които 

по Конституция и закон са извън неговите правомощия. В Събора взеха учас-

тие и немалък брой люде със съмнителна църковност – бизнесмени и партийно 

ангажирани персони, най-вече от втория и третия партиен ешелон на НДСВ и 

БСП. Силно впечатление направи и присъствието на Борислав Цеков в членския 

състав на Събора. Бивш депутат от НДСВ, той е един от основните вносители 

на закона за вероизповеданията и по онова време беше главен секретар на Ом-

будсмана на Републиката Гиньо Ганев.

С оглед песимистичните очаквания за бъдещия VII църковен събор въпросът за 

нахлуването на бизнес и политически интереси в църковния живот остава из-

ключително важен. Доближим ли се повече до официалните и неофициалните жи-

тейски контакти на нашите митрополити от последните години, очакванията 

ни ще са по-скоро в подкрепа на това, че изкушенията от тоталитарно време 

и този път няма да подминат елита на Православната ни църква, т.е. няма да 

има разместване във взаимно обвързаните църковно-бизнес-партийни интереси.
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Битката за патриаршеската катедра – песимистични 
очаквания

Още по-малко изненадващо с оглед песимистичните очаквания за БПЦ може да 
бъде едно друго наблюдение. Темата е твърде деликатна, тъй като тя пряко 
засяга предстоятелството на жив патриарх – патриарх Максим. Събитията в 
Кипърската православна църква през 2006 г., свързани с почетното овакантя-
ване на архиепископската катедра на Хризостом I и избора на нов предстоятел 
(Хризостом II), подобният дебат, който протече през 2008–2009 г. в Сръбска-
та православна църква по повод влошаването на здравословното състояние на 
95-годишния тогава предстоятел патриарх Павел, разгорялата се от времето 
на избора на нов гръцки предстоятел (архиепископ Йероним, 2008 г.) вътреш-
ноцърковна дискусия за „условна или безусловна пожизненост” на епископата и 
т.н. поставят евентуалния патриаршески избор в БПЦ през близките години под 
въпрос, който е от съществено значение за Православната ни църква и който 
също се вписва в хипотезите за бъдещите събития. От опита на родната ни 
църква отпреди демократичните промени и след тях може да се заключи, че 
Св. Синод очаквано предполага формиране на предварително поведение по този 
въпрос. за професионалните наблюдатели не е тайна, че още преди години в 
рамките на Св. Синод постепенно се оформиха лобита, които вече проведоха 
своите нелегални или полулегални срещи, за да сондират мнения и да изградят 
сценарии и конспиративни планове за избора на нов патриарх. Тези опити за 
предварителни уговорки за избирането на определен митрополит за Патриарх 
Български и Митрополит Софийски все повече ще се засилват в пряка връзка със 
сегашното „разположение на силите” в Св. Синод. В каква посока ще заработят 
тези сценарии, не знаем, но отсега е почти ясно, че доскорошните фаворити, 
числящи се към поколението на „старите”, е малко вероятно да спечелят в 
надпреварата за патриаршеското було – било поради недостиг на свежа енергия 
и възможност да организират това, било поради натрупана през последните 
десетилетия лоша репутация в Църквата ни. От тази гледна точка жизнените 
шансове са по-скоро на страната на „младите”. Те обаче, с малки изключения, 
не са толкова млади, че да избягат от сянката на Държавна сигурност, която 
ще ги следва и в каталога на достоизбираемите за предстоятел на БПЦ. Една 
такава перспектива – връзката с миналото и амбицията за бъдещето – ще се 
окаже печеливша карта за неопетнените от тайните комунистически служби 
архиереи и почти залостена врата пред тези, които са се поддали на изкуше-
нието на тоталитарната власт. 

Основен фактор, който може да се окаже решаващ при избора на нов патриарх, 
е и съставът на Патриаршеския избирателен събор. Всъщност опасностите, 
„дебнещи” бъдещия избор на църковен предстоятел на Православната ни църква, 
са дори още по-големи от съпътствалите например сесиите на коментирания VI 
ЦНС. Предупреждението за това идва най-вече от нормативно определеното от 
Устава законоположение, според което Избирателният патриаршески църковен 
събор се свиква „нарочно”, когато овдовее патриаршеският престол в рамки-
те на четири месеца (вж. чл. 41–42 от Устава). Тази екстраординарност е от 
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съществено значение и е видимо различна от свикването и провеждането на 
Църковния събор. Тук вече целта и залогът са много по-отчетливи и ясни още в 
началния стадий на процедурата за избиране на църковни представители, които 
пряко ще избират нов предстоятел. На преден план излиза песимистичното очак-
ване, че листата на избирателите ще зависи от способностите на митрополи-
тите, успели по един или друг начин да организират кръг от поддръжници – било 
за себе си като фаворити, било за подкрепа на такива за патриаршеското було. 
Във връзка с казаното по-горе за песимистичните очаквания относно провеж-
дането на VII църковен събор може отново да се припомни вече установената 
в Православната ни църква традиция на пряка намеса на политически и бизнес 
интереси така, че те да се превърнат в интереси на определени среди и в са-
мата ни Църква. В действителност това не е нещо добро, но въпросът е преди 
всичко дали цялата ни Църква – свещенство и миряни – ще може да предотврати 
подобни нечестни практики и апетити. Песимистично погледнато, отговорът 
е по-скоро отрицателен, тъй като митрополитската власт се е превърнала в 
абсолютна и дори „феодална” дотолкова, че тя би разбила още в зародиш всякак-
ви опити за възстановяване на каноничната традиция. Това е именно точката, 
в която църковните права на православните вярващи се превръщат в ключово 
понятие на новото време – нещо, което, по всичко изглежда, няма да се случи в 
близкосрочен план.

„Архонтските”, „лимузинните” и други подобни 
митрополитски изяви в БПЦ – песимистични очаквания

Едно нерядко отбелязване на вътрешните противоречия в БПЦ с оглед кано-
ничната дисциплина в живота на Църквата ни е свързано с конкретните по-
веденчески характеристики на някои наши митрополити. Историята на тези 
„високойерархични провали” е разказвана в медиите толкова често, че аз бих се 
поколебал да ги повтарям тук, ако до днес не бяхме свидетели на същия погре-
шен път на епископско служение. В контекста на песимистичните очаквания ще 
припомня отново съвсем накратко, без да споменавам имена (те са достатъчно 
разпознаваеми), историите на някои от тях. 

(1) Свободно носещият религиозен фундаментализъм по някои верови (или ква-
зиверови) въпроси митрополит на една от най-големите епархии не изпитва 
неудобство да добавя към своето епископско облачение аксесоари, които като 
естетика може да изглеждат прекрасно, но от морална и канонична позиция са 
по-скоро проява на неуважение както към неговото паство, така и към канонич-
ните традиции на Църквата. Тази бляскавост пред екрана на скъпи часовници 
и луксозни автомобили, тази слабост към публични театрални изяви биха могли 
психологически да се определят като форма на задоволяване на личното его, но 
от гледна точка на църковната дисциплина подобно поведение може да се дефи-
нира единствено като негативен образец за християнската общност.

(2) Преоткриването на луксозността като лично удобство и начин на живот 
в Православната ни църква очевидно не е изолирано явление, ако се съди по 
охолството, в което се потапя друг наш митрополит със слабост към бизнес 
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сделки в Църквата и към американските почти президентски коли. Този пример 
ни връща в някои случаи към темата за лигатурите, която засегнах по-горе. 
Дали това е проява на модерния свят, в който се откриват нови шансове и за 
Църквата, е невъзможно да се каже. По-скоро този случай се отнася към песи-
мистичните очаквания за „студеното време” на иначе живия богочовешки орга-
низъм – Православната ни църква.

(3) „архонтисването” в Православната ни църква според някои наши митрополи-
ти е голяма стъпка в нейната история. за него обаче църковното ни общество 
плаща твърде висока цена – подчиняването на поместните църкви (епархиите) 
на съмнителни бизнес интереси, т.е. на фалшивото обожествяване на Слави 
Бинев, Иван Кочев Чомбе и др. Това, казано не толкова цинично, са реални и ви-
дими църковни конфликти в класическия смисъл на понятието. Те също са част 
от песимистичните очаквания за БПЦ, поне за близките години. Отговорът на 
въпроса дали Св. Синод ще може да се противопостави на тези конфликти, е 
с почти сигурен отрицателен знак. По-вероятно е протестът да дойде отдо-
лу – от съхраненото, живо християнско съзнание за канонична отговорност и 
православна традиция.

Вместо заключение – оптимистично-песимистични 
очаквания

Надеждите за БПЦ в обозрим времеви план, както и символичните „зони на без-
законие”, описани като песимистични очаквания, поставят сериозни въпроси. 
Тези въпроси са свързани с начина, по който каноничното право се прилага или 
съответно не се прилага. Така и ги оставям открити – нека читателят сам да 
прецени оптимистични или песимистични са очакванията за Православната ни 
църква в близките години. аз все пак се надявам, че е близък моментът, когато 
образът на БПЦ вече няма да представлява този неприемлив и мрачен за общес-
твото силует, а ще бъде изразител на истински църковен порив за „Церкви и 
отечеству на пользу”.
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Протойерей Игор Прекуп 

цЪрква и иНтелигеНция

за този опус ме вдъхнови скъпият на сърцето ми андрей Десницкий със ста-
тията си Църква и интелигенция: какво между тях е общото? Всъщност бодна 
ме именно това „и” – такъв един лукав елемент на руската граматика: наглед 
сякаш съюз, при това съединителен, а така често с появата си намеква за 
съществуването на разделение, даже на разнородност и едва ли не – на разно-
природност, което, както и да го въртиш и сучеш, не позволява нещата да се 
съединят в единно цяло. 

Този мерзък, подъл съюз, „и”... Той само дава вид, че се мъчи да обедини, а всъщ-
ност кима лукаво: „аха – щрак. Та интелигенцията в Църквата, това е все едно 
гвоздей, забит в жива тъкан, изтласкван от нея просто по силата на своята 
чуждост на организма”.

Не мога да не се съглася с автора (отчасти), че исторически интелигенцията 
действително се формира в антагонизъм с Църквата. 

Но дори това не е съвсем вярно – най-малкото че именно „с Църквата”. Казвайки 
го така, ние стесняваме проблема, а стесняването далеч не винаги е път към 
уточняване. В дадения случай ние изпускаме от внимание, че интелигенцията се 
формира в антагонизъм с обществено-политическата система, ролята на иде-
ологически сектор в която, начевайки със синодалната епоха, е била отредена 
именно на „Всерусийската гръко-католична църква”. Да, тъкмо начевайки със си-
нодалната епоха, тъй като дотогава положението на Църквата в обществото 
действително е съответствало на нейното предназначение, което не означава, 
че то не се е обръщало в определени моменти в остри конфликти с него (поняко-
га дори с летален изход за нейните представители), без това обаче да е влияело 
на нейната обществена роля и статус. 

Прот. Игор Прекуп е роден през 1962 г. в Кишинев (Молда-
вия). През 1986 г. завършва Талинския художествен инсти-
тут със специалност „графика”. През 1988 г. постъпва в 
Ленинградската духовна семинария, а след това завършва 
и Санкт-Петербургската духовна академия (2000 г.). През 
1992 г. е ръкоположен за свещеник и е настоятел на Та-
линската енория „Св. Николай Чудотворец”.
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Петър I е първият, простете за каламбура, който е успял да въплъти вековната 
мечта на мнозина свои предшественици, като е посочил на Църквата мястото 
на един от държавните департаменти (нека дори с това да е избавил изпълни-
телната  власт от унизителното наименование „духовна колегия”, преимену-
вайки я в „синод”, като с това чрез църковния термин прикрил срама от победа-
та на цезаропапизма в една отделно взета страна). 

Сиреч Петър е първият интелигент в Русия? Ни най-малко. Макар и да рату-
вал за развитие на образованието по западен маниер, Петър не би могъл да се 
нарече „интелигент”. Борбата му с Църквата, опитът му да подчини нейното 
съществуване на държавните интереси (както той ги разбирал) далеч не напо-
добява антиклерикалния протест на интелигенцията. за тази роля по-скоро под-
хожда неговият „пророк”, митрополит Теофан Прокопович, с протестантската 
му идиосинкразия към ритуалите. Да кажем, обаче, че тази Петрова креатура е 
закваската на бъдещата руска интелигенция, също е някак твърде смело. 

В широкия смисъл на думата интелигенция е съществувала в недрата на обще-
ството винаги и това са онези негови представители, които се ръководят в 
своя живот от разума. Да, да, не от обичаите, не от „правилата на играта”, 
не от хорските мнения, не и от разсъдъка, който помага да се ориентираш във 
всичко това и който, впрочем, е свойствен и на животните, а именно от разума, 
присъщ единствено на човека. От разума, който в съюз със сърцето търси от-
говора на въпросите „Що е благо?”, „Що е дълг?”, „В какво е смисълът на живо-
та?”. Напипвайки отговорите, интелигентът се е стараел да живее съобразно 
тях и да учи на това окръжаващите го люде. 

Такива интелигенти е имало винаги, във всички времена. И не е имало време, 
когато те са били удобни за властите. Не е имало и няма да има именно понеже 
мотивацията на тяхното поведение, доколкото се намира, да го кажем така, във 
властта на идеалното, е неподконтролна. Човек, когото не можеш да мотиви-
раш с интересите на материалното благополучие, на кариерата и т.н., дразни 
властта, доколкото е непредсказуем в действията си. Иди разбери какво и в 
какъв момент му нашепва съвестта... 

Интелигенти (при това много ярки както за своята епоха, така и за всички 
времена) са били например светите Отци и учители на Църквата – Василий 
Велики, Григорий Богослов, Иоан златоуст. И не защото преминали не само през 
„Иерусалим”, но и през „атина”, не само поради своята интелектуална мощ, 
която насочвали към просвещаване както на своите съвременници, така и на 
следващите поколения, но на първо място, по силата на своята принципност, 
по силата на неприемането на фалша, на лицемерието – неща, които винаги са 
се декларирали от интелигенцията в качеството на знакови добродетели (друг 
въпрос е, че не всички представители на интелигенцията могат да се нарекат 
интелигенти, но това вече е отделна тема). 

а преп. Паисий Величковски, комуто сме задължени за възраждането на стар-
чеството, а св. Филарет Московски, а опониращите един на друг Игнатий Брян-
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чанинов и Теофан затворник, а славянофилите (или интелигенция са единствено 
„западниците”)? за православния християнин са достатъчни дори само имена-
та на Пирогов, Ушински и Рачински, за да произнася думата „интелигенция” 
с пиетет. ами Соловецките затворници, съставили програма за съвместното 
съществуване на Църквата и атеистичната държава (нечути обаче, доколкото 
бил намерен друг „метод”) – нима това не са интелигенти? Та това е цветът 
на руската интелигенция, нейният корен, нейният животворен извор. 

Наистина в средата на по-миналия век интелигенцията в Русия като че ли за-
почва да се отчленява като особен социален слой, или както до неотдавна се 
изразяваха, като „прослойка” (последната, както е известно, страда всякога, 
когато базата започне да притиска надстройката). защо обаче? Вследствие на 
какво в Русия се формира един нов обществен строй? И поради какво негови-
те най-добри представители предпочитат да наричат себе си „специалисти”, 
гнусейки се от това да се назовават „интелигенти”? Колко много въпроси. И 
съвсем не риторични. 

Отговор получаваме отчасти от същия св. Игнатий, който, трезво анализирайки 
последиците от Петровата реформа в Църквата, съзира причината за нейното 
отслабване в развалата на монашеския живот. Развала, произтекла от това, че 
в синодалната епоха манастирите започват да се превръщат в социални от-
ходници, в които се изхвърля онова, което е товар за обществото, а обратно, 
представителите на аристокрацията стават голяма рядкост сред монашест-
вото. Немалка роля в това изиграва и обстоятелството, че управляващата 
класа трябва във всичко да се равнява по запада, прониквайки се от неговата 
менталност (да се благодарим на Наполеон – поне за малко ни е отрезвил). 

ами „момчетата”, които отмъквали знания от Рим, а сетне получавали архие-
рейски катедри? ами семинариите, доставящи на народа учители, които често 
ни най-малко не блестели с нравственост (ето защо селяните вече не давали 
децата си да се учат в училищата при „пияниците”)? И всичко това на фона на 
отслабването на опората на Русия, на монашеството...

Да, следпетровска Русия се развива интелектуално. а духовно? Нали е известно, 
че „знание без възпитание” е все едно в ръцете на лудия да се даде меч. Кой е 
виновен за това, че в Русия интелигенцията подивява духовно? И тъкмо в това 
състояние на духовна подивялост се отделя в особен социален слой със свой 
частен морален кодекс. а и защо този слой въобще се появява, като реакция на 
какво се формира той? В обществото нищо не се образува просто така. Следо-
вателно не се ли явява този процес закономерно следствие от отслабването на 
определени обществени устои? Не е ли защитна реакция на самото общество? 
аристокрацията се изражда морално и ето, ценностите, които тя е култивира-
ла, декларирала, се подхващат от онази част от обществото, на която те били 
скъпи. Църквата губи ролята на съвест на нацията. Същата част от общество-
то подема и взима на плещите си тази функция – все някой трябва да го прави. 
При това всеки поотделно, без специална организация, а познавайки се един друг 
по някакво неподдаващо се на описание съзвучие в мислите и чувствата. 
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Спомнете си Грибоедов – „да служа, радостен бих бил, но да слугувам ми е невъз-
можно”. Това е девизът на интелигенцията – да се служи не поради страх, а по 
съвест, по вяра и по правда. Да се служи, но без да се уронва достойнството. 
Лошо ли е това? Не мисля. 

Да, интелигенцията има свой ценностен култ и свои кумири, които го олицет-
воряват. Ето защо не е изненадващо, че още в по-миналия век за нея тради-
ционната религиозност не е особено свойствена. Но дали това е така, защото 
нейните, на интелигенцията, ценности от край до край са лъжливи? 

На първо място, обаче, интелигенцията не е еднороден слой, а това означава, 
че и ценностната  йерархия варира в зависимост от мирогледните устои на 
тази или онази категория хора (православният Достоевски, католикът Гааз, аг-
ностикът Чехов, „огледалото на руската революция” граф Толстой, атеистът 
Чернишевски – всички те, бидейки представители на различни съсловия и при-
върженици на различни ценностни системи, все пак принадлежат към един същи 
слой). На второ място: нейните съществени свойства не само не противоречат 
по определение на християнския мироглед, но тъкмо от него и израстват. 

Откъде идва, например, представата за ценността на човешката личност, за 
свободата и равенството между хората независимо от техния социален произ-
ход, раса, националност, пол, ако не от християнството? Друг въпрос е, че ин-
телигенцията взима всичко това и го развива срещу „системата”. Държавата, 
която нарича себе си „християнска”, би следвало сама да способства за тържес-
твото на тези ценности – да не говорим за църковната йерархия. Нищо подобно 
обаче. Държавата не проявява интерес към свободните личности, защото те 
са трудно управляеми. Пастирите, в по-голямата си част, също не особено се 
интересуват от душите на людете. Във всичко господства рутината – далеч 
от декларираните ценности. Но все някой е трябвало да ги помни?! И ето, някой 
подхваща онова, което се валя в нозете поради ненужността си. 

И тук нека се уговорим: за подхващане – подхваща, но как после ще ги понесе, 
как ще ги използва, как ще ги приложи? Е, прощавайте, но – както успее! Някой 
със своя дар ще прослави Бога, друг обаче ще употреби дара Му за проповядване 
на безбожието. 

Да, за това, че през ХХ век Русия бива разтърсвана от революции, не малка зас-
луга има и интелигенцията като слой, който не остава равнодушен към социал-
ната несправедливост, към царящото в обществото лицемерие и цинизъм, към 
несъвместимите с евангелските идеали явления във всички сфери на живота. 
Слой, който, виждайки и справедливо осъждайки недостатъците на окръжаващия 
живот, съзирал обаче техния корен в причини от политически, икономически и 
интелектуален и накрай, нравствен характер, но игнорирайки или недооценявай-
ки ролята на духовната им съставляваща. 

И въпреки това да се обвинява интелигенцията за извършилите се революции е 
несправедливо. На първо място, защото революционерите и техните сътрудни-
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ци съвсем не са нито цветът на интелигенцията, нито са нейното мнозинство. 
На второ, защото за недоволството от общественото устройство, което и в 
действителност далеч не е било идеално, били налице обективни причини. Мал-
цина от руските интелигенти са си давали сметка в какви беди ще се излее 
въплъщението на мечтата им за смяна на политическия строй и доколко всички 
онези пороци, в надеждата за избавление от които те приветствали Февруар-
ската революция, ще процъфтят след Октомврийската. 

И тъй, какво се получава? Дали проблемът на интелигенцията е в това, че тя 
изначално е порочен етнос, за принадлежността към който трябва да се каеш, 
който трябва да анатемосваш, от който следва да се отричаш, както се отри-
чат от неверие и ерес? 

Съвсем не. Интелигенцията не е партия, не е някаква секта със свое учение и 
свои гуру. Както вече казахме, този слой е твърде нееднороден, за да може да 
се говори за някаква колективна вина, за общо лъжливо изповедание, още повече 
за някакъв извратен манталитет, уж разложително действащ в църковна среда. 

Но тогава в какво се състои проблемът с идването на интелигенцията в Църк-
вата? Пречи ли  някой, или всичко това са измислици? И струва ли си въобще да 
се повдига този въпрос? Та в края на краищата, не ни идва на ум да обсъждаме 
проблема с въцърковяването на други социални категории. Не създаваме прио-
ритетни условия в нея, да кажем, за работниците от леката промишленост...

Но нима аз казвам, че е нужно да се създават за интелигенцията някакви спе-
циални условия? Съвсем не за това е думата. Ето защо като начало си струва 
да се постави не въпросът „Какво пречи?”, а въобще пречи ли нещо да дойде 
интелигенцията в Църквата? Именно в Църквата, а не само в храма. Да дойде и 
да остане, да заживее в нея живота на завърналия се в бащиния дом син – пречи 
ли нещо? 

ако се замислим, отговорът ни ще бъде – да, пречи. И едва тогава ще стане 
уместно да се зададе следващият въпрос – доколко и какво или кой пречи. 

Доколко – не може да се измери, но че за интелигенцията се създават специ-
фични пречки, това е определено факт. И все пак: от кого и от какво? Тук има 
няколко отговора – по-точно един в три аспекта. 

На първо място, не трябва да се забравя, че духовният свят се състои и от 
падналите ангели, а те усърдстват в това да погубят всички и всекиго, като 
особено внимание обръщат на онези, чрез които могат да погубят маса други 
хора. Те са опасни рационализатори на своето производство. а пък интелиген-
цията – по положението си в обществото, по своята роля – влияе на общест-
вените идеали, вкусове, на нивото на образование, култура, на формирането 
на убеждения. Интелигентът, верен Богу, това е човек, който е способен сам 
дълбоко и всестранно да вникне в Христовото учение и да го изложи на другите, 
при това в съответствие и с обстоятелствата и с конкретния слушател. 
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Интелигентът, увлечен например в New Age духовни търсения, подхранващ гор-
достта си с интелектуална мастурбация и псевдодуховни дискусии, създаващи 
илюзията за съвместно приобщаване към Божественото, практикуващ всевъз-
можни психотехники, ще погуби не само себе си, но благодарение на личното си 
обаяние, начетеността си, способността да разсъждава логически, може да по-
тегли след себе си към дъното множество други хора, изгладнели за Истината. 

Ето защо трябва да се приеме за дадено, че срещу идването на интелигенти в 
Църквата „светоуправниците на тъмнината от тоя век” (Еф. 6:12) ще създават 
усилени каскади от препятствия. 

На второ място, обаче, нека не стоварваме всичко само върху бесовете. Вто-
рият след тях враг на човека все пак е той сам. Така че какво именно като 
правило пречи на интелигента, в него самия, да дойде в Църквата? Гордостта, 
тщеславието, подбуждащи го навсякъде да измисля „свои собствени пътища 
към Бога”? Да, не минава и без това. Макар че априорното обвиняване на цяла-
та интелигенция в тези основоположни грехове като присъщи по преимущество 
на нея също е несправедливо. 

Има впрочем едно друго, специфично интелигентско слабо място – това е непри-
язънта към „системата”, към всяка система. защото тя те лишава от свобода 
на действието, сковава те отвън, принуждава те – нека даже и към добро – а 
това, видите ли, е неправилно. Доброто трябва да се върши по нравствен, сър-
дечен зов. В противен случай, според Кант, мотивът е аморален. 

Ето тук всичко е вече много по-сложно. защото е крайно трудно да се обяс-
ни това нещо. Да, Църквата е система, но именно Система с главна буква. а 
онова, поради което тя се възприема като една от системите, наред с военна-
та, държавната, силовата, комерсиалната и т.н., това е нейното структурно 
осъществяване, необходимо в условията на земния живот, което понякога може 
не напълно и не във всичко да  съответства, по силата на своего рода „съпро-
тивление на материалите” или както още е прието да се казва, по силата на 
„човешкия фактор”. 

Нещо повече, структурните елементи на тази система в определени случаи 
могат да образуват дори своего рода паралелна паразитна система, която не 
отговаря на изначалните цели и задачи, но работи за своето възпроизвеждане, 
за своето обезпечаване, самообслужване. Интелигентът забелязва това и се 
съблазнява. Той не иска да има нищо общо с „поредната система”. И докато 
отвъд нея не съзре нещо принципно различно от по-рано познатите му системи, 
той няма и да пристъпи оттатък своето органично неприемане на системата 
като такава. 

На трето място, за интелигента е по-трудно да дойде в Църквата още и по 
причина на един забележим демографски и социален дисбаланс в църковната сре-
да (в името на справедливостта трябва да се отбележи, че през последните 
двадесет години той основателно се коригира, но е още доста далеч от идеала): 
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в мнозинството си тази среда се състои от жени, при това на преклонна въз-
раст, а мъже почти или съвсем няма; и което е немаловажно – тя почти изцяло 
е от работническо-селската класа. 

Представителят на „прослойката”, следователно, се чувства неуютно вече по-
ради самото това, че се оказва в различна от своята социална среда. Тук за 
него се таи опасността също и от лъжливо отъждествяване на преобладаващия 
в Църквата социален слой с православието изобщо. В резултат на което той 
или ще тръгне да търси друга, по-подходяща компания в друга конфесия (секта, 
религия, кръжок по интереси) или ако се стреми да се удържи в Църквата, ще 
започне да мимикрира сред числено преобладаващия в нея социален слой, като че 
ли точно това способства въцърковяването му. 

Спомням си впечатлението си от едно познанство в началото на деветдесет-
те. В трапезарията на един неголям петербургски храм организирахме чаепи-
тие заедно с настоятеля и с главен редактор на православно списание. Този, 
последният, ме удиви, и то не само поради своето съкрушение за дисидентското 
си минало, но и с това как говореше. Имах чувството, че не е облечен със сако 
и вратовръзка, а с рубашка, препасана с връв, с толстовски панталони с кръпки 
на коленете, при това като че ли стоеше с шапка в ръка пред господарите си...

Впечатлението ми бе, че средата буквално го е пречупила, смазала го е под себе 
си, съгласила се е да го приеме само при условие че той усвои нейните кривения 
и подклякания, в добавка към това и онези етически норми, които в корените си 
се гнездят в предреволюционната селска община, неизживяла привичките на фе-
одалното съзнание. Православието тук нямаше никаква вина, но за да не се чув-
ства в православна среда като чужденец, този човек бе започнал да мимикрира 
съобразно преобладаващия в нея социум. И да мимикрираше поне само външно! 

Веднъж пък мой добър познат се увлече в разговор с представител на извест-
но православно общество. заспориха, увлякоха се. И ето, в разпалеността си 
моят познат заяви на опонента си: „Вашето православие е дървеняшко”. Той даже 
не разбра тогава колко точно бе определил разпространената тенденция да се 
свежда цялото православие до битовата религиозност на руското селячество 
от края на ХIХ и началото на ХХ век. Към онази същата религиозност, която 
тогава устояла на прага на страшни потресения. Потресения, станали – да – и 
благодарение на водещата воля на представителите на интелигенцията, но и 
невъзможни без съвсем не пасивното участие на огромната маса на това същото 
религиозно простолюдие, (манталитетът на което, впрочем, примесен със сте-
реотипите на съветското мислене, опитват днес да реставрират някои „ревни-
тели на благочестието”, представящи го като възраждане на православието). 

И тогава какъв е изходът? за да успее интелигентът да дойде в Църквата, сега 
пък трябва да бъдат разгонени от нея „безсмъртните” (по думите на митропо-
лит Ювеналий) бабички или да се допускат в обществените богослужения само 
хора с образование не по-ниско от незавършено висше или в най-лошия случай, 
средно професионално? 
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Разбира се, всяка мисъл може да бъде доведена до абсурд. Какво реално, обаче, 
може да се направи? И може ли, трябва ли? 

И може, и трябва, и за това не е нужно нито да се гони някой, нито да се създа-
ват каквито и да било елитарни „интелигентски” енории. Достатъчно е посте-
пенно да се ликвидира съществуващата днес порочна елитарност на нашите 
енории. 

Удивявате ли се? за какво говоря? Та нали току-що сам казах, че в храмовете 
обществото ни е представено основно от възрастното поколение, в подавля-
ващото си мнозинство не твърде преуспяващо в живота. Да, именно. При това 
въпросното мнозинство е подавляващо във всякакъв смисъл. 

защото работата не е просто в това, че определена социална категория преоб-
ладава числено, а в това, че целият строй на църковния живот се крои съобразно 
с нея, според вкусовете и според неизвестно откъде сложилите се „преподобни” 
обичаи, които бързат патетично да наричат „православна традиция” – „бабеш-
ките басни” (1 Тим. 4:7), суеверията и истеричността, сплетничеството, изос-
таналостта и невежеството. Списъкът може да бъде продължен. 

Ето ви я елитарността на обратно. Или ако предпочитате антиелитарността. 
Т.е. на придаването на маргиналната в социален план група статуса на елит, 
задаващ тона и определящ в църковната среда и атмосферата и даже кадрова-
та политика. 

за архиерея днес е по-просто да махне от енорията си свещеник, срещу кого-
то постъпват постоянно жалби, отколкото да изясни кой, в какво количество 
и главно, по каква причина се опълчва срещу него. Не е успял да предотврати 
скандала. Не е успял, в най-лошия случай, да го замете под килима, разгневил е 
сплетниците – значи не се справя. 

Разрушаването на тази преобърната елитарност се извършва просто. Не бива 
в енорийския живот да се поощрява дебелащината; разпространеността и вко-
ренеността на определено порочно явление не е основание да се примиряваш с 
него, да го разглеждаш в качеството му на някакъв си етнографски компонент. 

На първо място, пастирът трябва да изисква от себе си да следи за своите 
отношения с хората, за своите маниери, а след това да изисква същото и от 
паството, като не се стеснява да му напомня, че неговото традиционно обръ-
щение „братя и сестри” не е някаква празна дан, отдавана на традицията, а на-
помняне за нашето реално родство, което е по-висше и по-важно от родството 
ни в плът, и ние или поддържаме в себе си това родство, когато се отнасяме 
един към друг по съответстващ начин, или го разрушаваме (а значи се отделяме 
и от Христа), когато отношението ни към ближния, да не говорим за поведение-
то ни, са несъвместими с новозаветното разбиране за църковността. 

ако пастирът бъде последователен в действията си, ако не си позволи да мани-
пулира чрез водачите на „елита”, а те не успеят да постигнат преместването 
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му, или което е още по-лошо, запрещението му, и изгубят „интерес към църков-
ния живот”, то енорията постепенно ще започне да се преобразява. Малко по 
малко от „елитарна” ще стане общодостъпна за всички слоеве на обществото, 
в това число и за интелигенцията, на която всъщност не са нужни никакви 
особени условия. 

ако в енорията се разсее по този начин привичната за нас елитарност, антите-
зата „Църква и интелигенция” ще изгуби каквото и да било основание, защото 
да се говори за нещо или за някого с използване на съединителния съюз „и” е 
уместно само дотогава, докогато тези два предмета или явления са взаимно 
обособени и дори да се пресичат, това става в незначителна степен. 

В мярата на разсейването на елитарността все по-уместно ще бъде да говорим 
за „интелигенцията в Църквата”, а не за нея „и” Църквата. Днес, за съжаление, 
поради крайната диспропорция в представителността на интелигенцията в по-
голямата част от православните енории и поради незначителното количество 
практикуващи православни сред интелигенцията това противопоставяне не е 
безпочвено. 

Какво пък, трябва да се работи. Добре е, че има над какво.

Превод от руски: Калин Янакиев
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Смилен Марков (Варна, 1980) е бакалавър по икономика (ИУ, Варна), магистър 
по средновековна философия (СУ) и доктор по философия на Кьолнския уни-
верситет. Понастоящем е преподавател във Философския факултет на СУ 
„Св. Климент Охридски”. Членува в Международното общество за изследва-
не на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Изследователските му интере-
си са в областта на византийската философия, православното богословие, 
взаимодействието между византийската и арабската философия и урбанис-
тиката. автор на статии, публикувани в списанията: Архив за средновеков-
на философия и култура, Християнство и култура, Miscellanea Mediaevalia и 
в интернет. Преводач от английски и немски. Предстои отпечатване на ди-
сертацията му, посветена на метафизичния синтез на преп. Йоан Дамаскин, 
в издателство Brill.

Смилен Марков

срещата На визаНтия с 

исляма – коНФликтНи 

позиции и Нива На взаимНо 

разбираНе

Източната римска империя е първата християнска цивилизационна формация, 
срещнала през VI в. исляма1. Между византийските християни и мюсюлманите 
съществуват непримирими противоречия. Сблъсъкът между двете цивилизации 
води до унищожаване на християнската империя през XV в. Според широко раз-
пространеното схващане враждебен е онзи, който не разбира другия2. Но дали в 
действителност непознаването на отсрещната страна е иманентно основание 
на неразрешимите противоречия между две религии, които общуват толкова 
дълго време? 

Този текст описва стратегии и топоси, чрез които византийците и мюсюлма-
ните взаимодействат едни с други – в епохата на първия сблъсък между тях, 
както и по времето, когато османските турци завладяват столицата Констан-
тинопол. Подбрани са стереотипи на взаимно отричане и несъвместими пре-
тенции. Вниманието се насочва не към образа на другия, а към общите места 
на несъгласие, дефинирани според логически и религиозно-политически критерии. 

1	 Отстояваните	тук	възгледи	бяха	заявени	най-напред	в	статия	под	заглавие	Срещата на две религии – нива 
на конфликт и мирни алтернативи,	която	ще	бъде	публикувана	на	италиански	в	сборник,	издаван	от	Beneco-
mune.	Настоящият	текст	е	подготвен	специално	за	списание	Християнство и култура.	
2	 Майендорф,	Йоан.	Византийските представи за исляма.	–	Във:	Византийската	църква	между	небето	и	земя-
та.	Манастирско	издателство,	С.,	2007.	с.	191-226.	
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Целта е да се очертаят меродавните за двете страни нива, на които се раз-
полага конфронтацията. Формулира се хипотеза относно степента и ролята 
на разбирането за другия в контекста на религиозен антагонизъм. Доколкото 
интересът е предимно към византийския опит, очертаните конфликтни позиции 
и изведените опори на съвместно съществуване реферират социалните условия 
в Източната римска империя. 

Диалектически методи в религиозната полемика

Първият византийски спекулативен богослов, който полемизира с исляма, е ро-
деният в Дамаск Ибн Мансур, известен като преп. Иоан Дамаскин (650/60/70 – 
около 750). Той е свидетел на съвместното съществуване на двете религии в 
Сирия, т.е. в хронологически първата контактна зона. След като родният град 
на Иоан бива завладян от арабите през 635 г., местната гръкоезична адми-
нистрация е заменена с арабоезична и християните са трайно изключени от 
управ лението на областта3. Жертва на този процес през 705 г. става самият 
Иоан, наследил от баща си длъжността на данъчен инспектор. 

Не е съвсем сигурно дали в съчиненията си За ересите и Диспут между сарацин и 
християнин Иоан се основава на знания от първа ръка, или прави сглобка от вече 
съществуващи разкази. Спекулациите на някои учени, които настояват, че Дамас-
кин черпи сведения за исляма от своя съученик Язид, сина на халифа4, поставят 
под въпрос популярното схващане, че авторът механично преповтаря стереотип-
ни представи, битуващи в християнското гето в Сирия. Въпреки че изложените 
доводи не предават точно съдържанието на ислямските доктрини, те са подчине-
ни на ясна полемична стратегия, която разчита на диалектически методи. Веро-
ятно тази стратегия е доказала своята ефикасност и в реални дебати. 

Неприемливо за палестинския монах е обстоятелството, че появата на основни-
те верови доктрини предшества съставянето на първата писмена версия на Ко-
рана. Това противоречи на общоприетите критерии за автентичност и поставя 
под съмнение претенцията, че тази книга е богооткровена5. Дамаскин отделя 
специално внимание на историческата верифицируемост. Тъкмо тя, а не разми-
наванията с християнската догматика, са в началото на аргументативния ход. 
Изходен пункт на полемиката са общоприетите критерии за достоверност6.

Дамаскин внушава, че поради историческата си неавтентичност ислямското 
вероучение възпроизвежда анахронични и еретически схващания за Троицата и 
за Христос; според него тези възгледи са заемки от триадологичните и хрис-

3	 Petrynko,	Oleksandr.	Der	jambische	Weihnachtskanon	des	Johannes	von	Damaskus,	Aschendorff	Verlag,	Mün-
ster,	2010,	S.	68.
4	 Пак	там.	
5	 Дамаскин	определя	Корана	като	„смехотворен текст” (За	ересите,	100; в:	Die	Schriften	des	Johannes	von	
Damaskus	IV.	Ed.	B.	Kotter.	Berlin,	1981).
6	 Историческите	 свидетелства	 са	 важен	 аргумент	 за	Иоан	 в	 антиеретическия	му	 трактат	За ересите	 (82,	
бел.	4);	но	историческото	свидетелство	има	и	метафизическа	релевантност	–	то	потвърждава	откровението	и	
спасителното	действие	на	Христос	и	е	критерий	за	истинност	на	мисловните	построения	(Точно изложение на 
православната вяра,	3,	бел.	8).	
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тологичните християнски ереси и от юдаизма. Това обяснение ще стане общо 
място за византийската антиислямска полемика. Веровите формулировки на но-
вопоявилата се религия игнорират историческите факти. Иоан посочва, че мю-
сюлманите разпространяват неправдоподобни версии за раждането и смъртта 
на Христос. Той предава разказ, според който майката на Христос е сестра на 
Моисей и аарон, а на Голгота е разпнат не Иисус, а Неговата сянка7. Отричане-
то на спасителното страдание на Божия Син води до непризнаване на Христо-
вата икономия в света. На това основание Иоан приема Мохамед за „предтеча 
на антихриста”8 и с това въвежда другия устойчив топос в антиислямската 
реторика. 

В междурелигиозния диалог се проверява способността на опонента да формули-
ра непротиворечиво доктрините на своята религия. Подобен критерий за вери-
фикация е рестриктивен, понеже изключва от дискусионното поле измеренията 
на личния опит, които собствено конституират очевидностите на религиоз-
ната вяра. Богословските спорове нямат за цел конвертиране на опонента, а 
демонстриране на това, че неговите верови доктрини не издържат проверката 
на разума9. Напротив, за конвертирането е от значение тъкмо светотайнското 
измерение. Така племенникът на сирийския халиф от разказа на преп. Григорий 
Декаполит (785–842) става християнин не след участие в богословска полемика, 
а след като съзира тялото на младенеца Иисус в даровете на евхаристийното 
приношение; непосредствено преди това той е осквернил храма, вкарвайки в 
него стадо камили10. Подобно обръщане, предхождано от остра враждебност, 
разкрива онова, което по общо съгласие стои извън сферата на междурелигиозен 
диалог: самия религиозен живот. 

Полемичната дейност на Иоан Дамаскин е продължена от Теодор абу Кура (780–
820/825), роден в Едеса, епископ на Харан. запазените днес диалози с ислямски 
богослови по всяка вероятност представляват записи на гръцки на устни бе-
седи, които Теодор е водел на арабски. Макар че авторът работи във време, 
в което толерантният подход на първия халиф от династията на Умаядите е 
заменен с политика на враждебност и потисничество, диалозите оставят впе-
чатление за верска поносимост, а някои от тях разкриват дори доброжелател-
ност между опонентите. И абу Кура обсъжда критериите за достоверност на 
Корана като Божие откровение. Той деконструира херменевтичната ситуация 
на текста, като посочва примери за етническа пристрастност и непотизъм11. 
Изхождайки от аксиомата, че обект и субект на познание с необходимост се 

7	 За ересите, 100	(бел.	4).	
8 Точно изложение на православната вяра, 99.	в:	Die	Schriften	des	Johannes	von	Damaskos	II.	Ed.	B.	Kotter.	
Berlin,	1973.
9	 Диалозите	на	Теодор	абу	Кура	и	Вартоломей	Едески	(вероятно	IX	в.)	завършват	с	опровержение	на	аргумен-
тите	на	отсрещната	страна.	Те	обаче	не	свидетелстват,	че	поражението	в	спора	е	станало	причина	ислямският	
опонент	да	приеме	християнската	вяра.	
10	 Преподобный	Григорий	Декаполит.	Историческое сказание о видении.	–	Във:	Византийские	сочинения	об	
исламе	 (Тексты	 переводов	 и	 комментарии).	 Православный	 Свято-Тихоновский	 гуманитарный	 университет,	
Москва,	2006,	с.	78-85.
11	 Мимар	3,	5,	в:	Die	arabischen	Schriften	des	Theodor	Abū	Qurra,	Bischofs	von	Harrān	(ca.740-820).	Literarhisto-
rische	Untersuchungen	und	Übersetzung	von	Dr.	Georg	Graf.	Paderborn,	1910.
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различават поне по един признак, Теодор изработва доказателство за правил-
ността на тринитарния догмат: понеже самопознанието на Бога не може да е 
самозатворено, то има с необходимост диалогична структура, изразяваща се в 
персоналните релации между прототип (Отец), образ (Син) и образ на образа 
(Дух Свети)12. Чрез позоваване на интерперсоналното самопознание на Бога той 
демонстрира на своя опонент мюсюлманин, че Божият Син реално присъства в 
душата и в тялото на Христос, дори при страданията и смъртта.

за предпоставките за взаимно разбиране в рамките на рационален дискурс го-
вори и следният факт. В полемичните си текстове Теодор предава гръцките 
понятия „лице” и „ипостас” (πρώσοπον, ὑπόστασις), които във византийската 
философия се използват като синоними, а при Дамаскин (и това е негов спе-
циален принос) се различават по значение, с точни семантични съответствия 
на арабски: wağh и ’uqnūm. Докато wağh е познато в арабската богословска 
литература означение на индивид или персона, ’uqnūm не е философски термин. 
Думата е заемка от сирийски и с нея абу Кура трябва да предаде значението на 
самостоятелно съществуване. Теодор дори създава абстрактно съществител-
но, назоваващо статуса на ипостас – ’uqnûmijja (ипостасност, Selbstheit), какво-
то отсъства на гръцки. Иде реч за превод според конотацията на латинското 
translatio, указваща трансфер не само на лексикални единици, но и на нови смисли. 
Делото на абу Кура свидетелства за субтилно взаимно разбиране и диалог. 

2. Политико-есхатологически измерения на религиозния 
конфликт

В богослужебната книга с празнични песнопения Осмогласник, за чийто съста-
вител се приема преп. Иоан Дамаскин и която до ден днешен се употребява в 
Православната църква, има специални молитви към Божията Майка „да постави 
в подножието на императора народа на измаелитите [т.е. мюсюлманите – С.М.], 
които воюват срещу нас”13. Дори да се усъмним, че тази формулировка принадле-
жи на самия Иоан Дамаскин, текстът без съмнение отразява опита от първите 
контакти14; при това той е четен не само в политическите граници на Визан-
тия. Враждебната религия олицетворява врага на империята, който е не само 
политически, но и есхатологически топос. Във въпросния богослужебен сборник 
императорът присъства не просто като политически водач на етнорелигиозна 
група, но и като „кръстоносен суверен” (σταυροφόρος Ἄναξ)15. Идентифициране-
то на византиеца с християнския император е далеч по-обхватно от етническа 
солидарност или държавен патриотизъм. 

Византийската автокрация се основава върху два разнородни политически кон-
цепта: imperium-ът, който бива предаван като монархическа власт и е продъл-

12	 Опускулум	3,	в:	Glei,	Reinhold	and	Khoury,	Adel	Theodor.	Johannes	Damaskenos	und	Theodor	Abu	Qurra.	Echter	
Verlag,	Würzburg,	1995,	S.	87-88.	
13	 Осмогласник,	глас	8,	канон	2,	Богородичен	(ΟΚΤΩΗΧΟΣ, ῎Εκδοσις τῆς ᾽Αποστολικῆς Διακονίας τῆς ᾽Εκ-
κλησίας τῆς ᾽Ελλάδος, ᾽Αθήνα, 2005).
14	 До	края	на	IX	в.	приключва	оформянето	на	основния	корпус	на	Осмогласника.
15	 Пак	там.	Срвн.:	Майенодорф,	Иоан.	Цит.	съч.,	с.	197	(бел.	2).
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жение на политическото тяло на езическия Рим (с произтичащите от това 
културни континуитети и прекъсвания); и божествената βασιλεία, схващана 
като уникално знамение на Божията икономия16. активирайки второто значение, 
богослужебният текст внушава, че изходът от сблъсъка между империята и 
ислямските завоеватели е исторически образ със сотириологично и есхатологи-
ческо измерение. Опитът за овладяване на културния център на света, т.е. на 
християнската империя, се осмисля като заплаха за подмяна на историческите 
и политическите маркери на спасението. Подобна интуиция е присъща далеч 
не само на монашеските кръгове. По-късно дори светски интелектуалец като 
Никифор Влемид (1197–1272) говори за императора като за образ на Христос 
и „свещен цар” (ƒεροβασιλεύς)17. На основата на този религиозен стереотип 
държавната идеология във Византия изработва свещеноисторическа типология. 
Тема на отделно изследване е по какъв начин въпросната типология функционира 
като всеобща културна очевидност18. 

Без съмнение отъждествяването на мюсюлманите с варвари в Осмогласника 
е реторическо следствие от горната предпоставка. Понятието „варвари” не 
обозначава в случая единствено необразовани и нецивилизовани люде, но и та-
кива, които са изцяло неподатливи на спасителното дело на Христос. заедно с 
логическия, е налице и есхатологически аспект на антиислямска полемика, кой-
то функционира като устойчив семантичен пласт в полемичните антиислямски 
текстове. 

3. Гледната точка на исляма 

Ислямските мислители изработват реципрочни полемични стратегии. Налице 
са опити за опровергаване на християнските догми за Троицата и Въплъщение-
то чрез посочване на противоречивите възгледи, съществуващи между самите 
християни, относно тези ключови доктринални позиции. Някои ранни ислямски 
автори се опитват да обосноват статуса на Сина като сътворено биващо, 
вторично спрямо Бог. Според тях умът е първото Божие творение, вселило се в 
Месията, който поради това ще съди света в последните дни19. Подобна пред-
става е близка до неколкократно осъжданото учение на християнския богослов 
Ориген.

В своите аргументи срещу троичния догмат ислямски богослови като аh.mad Ibn 
H. ā’it. и Hishām Ibn al-Ḥakam (VIII в.) критикуват онова, което според тях е проти-
воречие в Божеството: лицата са едновременно различени, но и тъждествени. 
В основата на тяхното опровержение стои убедеността, че да се утвърждава 

16	 Дагрон,	Жилбер.	Императорът и свещеникът. Етюди върху византийския „цезаропапизъм”.	Агата-А,	С.,	2006.
17	 MPG	142:	689C.
18	 Тази	свещеноисторическа	интуиция	във	Византия	е	обект	на	критика	в	православното	богословие	през	XX	
в.	Според	прот.	Александър	Шмеман,	например,	Църквата	няма	„свещена	история”,	подобна	на	старозавет-
ната	история.	Това	е	така,	понеже	историчността	на	Православната	църква	се	гради	не	на	принципи	на	дихо-
томията	„свещено-профанно”,	а	на	есхатологичен	принцип	(А.	Шмеман.	Дневници 1973–1983.	Комунитас,	С.,	
2011,	с.	176).	
19	 Abu	Isa	al-Warraq.	Against	the	Trinity	–	anti-Christian	polemic	in	early	Islam,	transl.:	David	Thomas.	University	of	
Cambridge	1992,	p.	6.
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различие между трите персони, по силата на което Бог е Един и Трима, е в раз-
рез със закона за непротиворечието. Hishām предлага две логически коректни 
решения, снемащи тринитарния парадокс: a) Отец и Син се различават само по 
своите действия, но не и според персоналния статус; б) Отец и Син са проявле-
ния на Божествената монада без каквото и да е реално различие помежду им20.

Християнската триадология бива особено силно критикувана в интелектуалист-
кия кръг на мутазилите21. знаменателно е обаче, че Abū ‘Īsā (IX в.), написал 
логическо опровержение на християнското тринитарно учение, подлага собст-
вената си вероизповед на проверката на разума и вследствие на това оспорва 
историчността на Корана. Възраженията му донякъде повтарят тези на Иоан 
Дамаскин. Той отбелязва, че в кораничния текст някои факти са предадени само 
от един свидетел, че отсъстват потвърждения от независим източник и т.н22. 

Наред с общовалидните логически аргументи, определени политически топоси 
също подхранват враждебност към цивилизацията на византийците. Жилбер 
Дагрон обръща внимание на обстоятелството, че спекулативната обосновка 
на политическата власт на халифите почива върху различаването между „malik”, 
т.е. владетел, притежаващ за определено време монархическата власт, и „halif”, 
олицетворяващ наместника на Бога23. Вторият аспект се конфронтира пряко с 
византийската идея за свещената βασιλεία, доколкото Бог може да има само 
един наместник в света сред множеството владетели с различно вероизпове-
дание. Свещената християнска βασιλεία и политическата формация на династи-
ите в ислямския свят са две алтернативни, но сходни по структура концепти, 
основани на една и съща идея за божествена субституция на властта. 

Следва да се посочи, че във Византия срещупоставеността на двата концепта 
не се използва единствено за целите на ислямофобска реторика. В писмото на 
св. патр. Николай Мистик (852–925) до халифа ал Муктадир (908–932), призовава-
що за намиране на дипломатически изход след арабския погром над остров Кипър, 
се казва, че империята на сарацините и империята на ромеите по Божия воля 
превъзхождат и блестят над всички други царства и поради това подобава да 
се отнасят една към друга „доброжелателно и братски”24. 

Сблъсъкът между Византия и исляма бива артикулиран посредством общи све-
тогледни интуиции, които биват правилно разпознати, и се изразява в припокри-
ващите се претенции. Последните задават темите на междурелигиозния спор и 
мотивират религиозна война; в същото време те обуславят маргинализацията 
на християнската общност в новозавладените територии. 

20	 Пак	там.
21	 Мутазили	(VII–IX	в.)–	представители	на	ислямската	философия,	играли	значителна	роля	в	религиозно-поли-
тическия	живот	на	Дамския	и	Багдатски	халифат.
22	 Пак	там,	p.	24-31.
23	 Дагрон,	Жилбер.	Цит.	съч.	(бел.	15).	
24	 Святитель	Николай	Мистик.	Письма к Халифу.	 –	В:	 Византийские	 сочинения	об	исламе	 (бел.	 8).	Москва	
2006,	с.	136.
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4. Културно-исторически предпоставки за съжителство 
на двете религии

През XV в., когато турците обсаждат и в крайна сметка завладяват Констан-
тинопол, византийските интелектуалци са разделени относно водещия кръг на 
своята културна идентичност: за едни това е класическата античност, за 
други – православната икумена. Пак тогава протича поляризация във връзка 
с отношението към запада. Както показва Георги Каприев, последното е ком-
плексна интелектуална позиция и не съвпада с фронтовете, по които протичат 
сблъсъците в рамките на византийския интелектуален елит25. В един свой про-
грамен текст св. Генадий Схолар (1400–1473) – радетел за позитивна рецепция 
на западната култура и философия и пръв патриарх на Константинопол под ос-
манска власт, ще заяви, че идентифицира себе си като ромей, християнин, елин, 
но и като азиатец, което ще рече непринадлежащ към европейския, т.е. към 
западния свят26.

Разбира се, подобно отношение не може да се отдаде на непознаване на лати-
нитета. След XII в., и особено след 1204 г., латинското присъствие в столичния 
град е мощно: освен многочислените търговци, тук трябва да се споменат пос-
тоянните жители на Пера (Галата), членовете на няколко католически ордена, 
а също учени, адвокати, пътешественици и дипломати. Причината не може да 
се търси и единствено в неприязън към еретическите заблуди на запада. Тъкмо 
манифестно разграничаващият се от културата на Европа Генадий Схолар е 
демонстрирал многократно, че умее да чете внимателно западната философско-
богословска традиция и да се възползва от нейните постижения, като игнорира 
доктриналните разминавания с православното предание27.

Демаркационната линия между Изток и запад, която Схолар поставя, няма стро-
го политически характер, а засяга преди всичко културната идентичност. Макар 
да е фасциниран от мисълта на Тома от аквино, той не забравя, че от културния 
ареал на Леванта в Преданието на Православната църква се влива мощна струя; 
кападокийските отци той нарича азиатски отци. Разбирането за спецификата 
на собствената традиция е причина Схолар да схваща свързаността с този 
културен кръг в опозиция със запада. 

Тъкмо Схолар е един от изказалите недоверие към предлаганата от запада во-
енна помощ срещу турците в навечерието на завладяването на Града. Това не 
се дължи единствено на съмнение в ефикасността на тази помощ, нито може 
да се сведе до съображенията на конфесионален и културен консерватизъм; 
във Византия винаги са били наясно, че каноническата стриктност не може 

25	 Каприев,	Георги.	Какви са им латините – византийските интелектуалци и Западът след 1204 г. –	В:	Nomina,	
essentiant,	res	–	сборник	в	чест	на	проф.	Цочо	Бояджиев.	Изток-Запад	2011,	с.	157-196.
26	 Livanos,	Christopher.	Greek	tradition	and	Latin	influence	in	the	work	of	George	Scholarios.	Gorgias	Press	Edition	
1996,	p.	7.
27	 Пример	за	това	е	заимстването	на	томисткото	учение	за	претворяването	на	светите	Дарове	в	трактата	на	
Схолар	за	Евхаристията	(Sermon	sur	la	sainte	Eucharistie,	in:	Ouvre	completes	de	Georges	Scholarios.	Paris	1928.	
Tome	I).
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да нормира изцяло социалната практика. Причината е преди всичко в онова, 
което самият Схолар нарича „растяща измама”, а Кристофър Ливанос описва 
като „идеологически империализъм на западните сили”. Иде реч за подозрението 
на византийците, че латините целят маргинализация на християнската импе-
рия със столица Константинопол чрез превръщането  в придатък към съвсем 
различен политически и свещеноисторически топос: стария Рим. Споделящите 
това подозрение не са малобройни. Фразата „по-добре султанска чалма, от-
колкото папска тиара” се приписва на мегадукса Лукас Нотарас, който иначе е 
радетел за политическо сближаване със запада, а подписаната във Ферара-Фло-
ренция (1438–39 г.) икономийна уния не среща подкрепа най-вече сред народа на 
византийската църква. В съзнанието на повечето византийци свещената импе-
рия не подлежи на включване в политическа и свещеноисторическа топология с 
нов център. 

Следва да се види как този манталитетен стереотип се префункционализи-
ра с оглед на социалната прагматика в началото на тюркократията. Макар 
че избиват голяма част от управляващия елит непосредствено след 29 май 
1453 г. (друга част напуска поетапно и завинаги столицата), завоевателите 
установяват веднага официални контакти с гръкоезичната общност в Града. Те 
признават йерархическия статус на константинополския патриарх и вместо да 
пристъпят към унищожаване на християнската църква, предоставят на послед-
ната права, подсигуряващи съществуването  занапред. Мехмед има две главни 
цели по отношение на християните: а) да създаде условия за съществуване на 
християнския милиет и б) да не допусне изравняване на социалния статус на 
мюсюлмани и християни. Така се гарантира политическа стабилност, съхраня-
ване на търговските връзки и благосъстояние на държавата. Като благочестив 
мюсюлманин, султанът не може да позволи участие на християни в управление-
то на империята, но не препятства икономическата им дейност. Тези мерки са 
израз на имперската идеология, вдъхновила марша на исляма от Близкия изток 
до Испания. Мехмед завоевателя не си поставя за цел премахване на християн-
ското вероизповедание и конвертиране на всички християни, а тяхното полити-
ческо подчиняване. Султанът ислямизира държавната власт на империята при 
запазване на центъра и структурата . Той веднага премества столицата си в 
центъра на християнската империя, възползвайки се от символното значение на 
Града. Фактът че във вените на Мехмед тече и гръцка кръв, е от значение, но 
не той е решаващ; неговите действия следват логиката на устойчив религиоз-
но-политически модел. 

знанието за него мотивира византийците да се противопоставят, докато това 
е възможно, на арабската и турската инвазия, но заедно с това им позволява 
да изработват стратегии за оцеляване и съвместно съжителство с исляма, 
превърнал се в господстваща религия в собствената им държава. Макар и на-
прегнато, съжителството между османската политическа власт, която в очите 
на византийците е оръдие на антихриста, и Православната църква се оказва 
възможно, за разлика от компромисната уния с Римската църква. Въпреки пос-
ледващото отнемане на християнски храмове и репресии срещу християнската 
общност, православните християни имат гарантирани права, позволяващи съх-
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раняване на религиозно-културната традиция, макар на цената на последваща 
маргинализация. 

5. есхатологически предпоставки за съвместно 
съжителство след края на Византия

Описаната по-горе трансформация на имперското съзнание според императива 
за оцеляване в ислямизираната държава не изчерпва всички нива на противопос-
тавяне между двете религии. Важни аспекти на диалога на християнството с 
исляма в края на византийския период са набелязани в дебатите, които мит-
рополитът на Солун св. Григорий Палама (1296–1357) води с ислямски богослови, 
докато е в турски плен. Палама е философ, чиято обосновка на възможността 
за непосредствен опит от Божието присъствие бива догматизирана от Право-
славната църква и допринася за особена симбиоза межу монашеската исихастка 
традиция и светския културен и политически живот в целия византийски свят. 
Това обстоятелство дава основание позициите на Палама относно исляма да се 
тълкуват като меродавни за голяма част от византийците.

Палама потвърждава, че между християни и мюсюлмани са налице противополож-
ни верови аксиоми. Той не се отказва от възможността да докаже правотата на 
християнските догми на основата на библейска екзегеза и логическа аргумента-
ция28. По-важна за него в тези диалози обаче е есхатологическата перспектива 
на религиозното помирение. 

Без да премълчава точките на конфликт, Палама изразява убеденост във въз-
можността мирното съжителство на двете религии да е алтернатива на ре-
лигиозната война. Пътят на мира не е абсолютно валиден и той не се обуславя 
непременно от политическо съглашение. Той е едно от възможните решения 
в ситуация на смут и потисничество. Срещата между религиите, която би 
направила мира възможен, изключва примиряване с чуждата неправота. Става 
дума за толерантност, чиито опори са не политически, а строго богословски. 
Възможността в Съдния ден всички човеци, в т.ч. мюсюлманите, да се обърнат 
към Христос като към Божи Син е единствената перспектива, с оглед на коя-
то е мислима търпимост към различия между двете религии. архиепископът на 
Солун знае, че в исляма също е налице очакване за повторно идване на Иисус 
Христос, присъстващ в Корана като пророка Иса. В този смисъл Палама е готов 
да сподели убедеността на своя опонент, че някога представителите на двете 
религии ще достигнат до съгласие. Очакванията на Палама, основани върху но-
возаветната есхатология, не предполагат политическо господство на христи-
янството в „последните дни”. Есхатологизмът, отстояван от Палама, обуславя 
етос на смирение пред историческата катастрофа, без да налага загърбване 
на историческия процес. 

Приемането на поражението често е свързано с очакване за исторически ре-
ванш, при което историческият провал се интерпретира през антиномията 

28 Писмо до своята църква,	в:	Grigoriu	tou	Palama	Syngramata,	ed.	Panayotis	Christou.	Thesaloniki	1988,	Vol.4,	
p.120-140.	
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„свещено-профанно”. В други случаи опроверганата свещеноисторическа пара-
дигма се съхранява, като нейният център се отмества към есхатона. В залеза 
на Византия са налице обаче ярки културни жестове, разобличаващи подобна 
префункционализация на свещеноисторическата топология. В един реторически 
плътен пасаж от своята ламентация за родината св. Генадий Схолар утвържда-
ва окончателността на превземането на Константинопол. По-лесно е да бъдат 
оплакани нашите близки, пише той, отколкото Градът, понеже, за разлика от 
починалите, за които вярваме, че ще възкръснат, за него това не може да се 
твърди29. а избягалият след 1453 г. в Русия и пребиваващ фактически в руски 
плен Максим Триволис (Грек) (1470–1556), предупреждава, че опитите за реаними-
ране на християнската империя са безполезни. Максим предвижда, впрочем, че 
ислямската държава също няма да просъществува дълго заради морален упадък, 
понеже нищо не може да помогне на неправедното царство да устои30. Той е 
сигурен, обаче, че доколкото крахът на Византия е въздаяние за греховете на 
нейните граждани, историческият ревизионизъм върви срещу Божията воля. 

Религиозно-политическата идеология на завоевателите е, напротив, заредена с 
политически триумфализъм, който се взира в текущите събития, а не в есхато-
на. закономерно своето победно нашествие в Константинопол турците тълку-
ват като историческо доказателство за правотата на исляма. Тъкмо асимет-
рията между политически и есхатологически перспективи, които притежават 
редица общи рационални предпоставки и общи реторически топоси, е споделени-
ят смисъл за съвместно съжителство през периода на тюркократията. 

Византийският опит показва, че взаимното разбиране не води автоматично до 
мирно съвместно съществуване. В същото време доктриналните несъгласия не 
унищожават общите ядра на културна идентификация, не заличават идентични-
те политически интуиции и не отменят взаимно изгодното съжителство. Поно-
симост между религиозните общности на дадена територия е възможна, когато 
е налице яснота относно границите на непроницаемост: тези граници не могат 
да следват предзададени нормативни схеми и не се конституират независимо 
от историческия и социалния контекст.

29	 Lamentation	de	Scholarios	sur	les	malheur	de	sa	vie,	in:	Ouvre	Completes	de	Georges	Scholarios.	Paris	1928,	
Tome	I.	
30	 Громов,	Михаил.	Максим Грек.	Мысль,	Москва,	1983,	с.	141.
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Георги Каприев

диалогЪт между религиите и 

стойНостта На мЪлЧаНието

Отстояваните тук твърдения бяха заявени най-напред в моята рецензия за 
тома, съдържащ оригиналните версии и преводите на коментиращи исляма тек-
стове от арета Кесарийски (ок. 860–994) и Евтимий зигавин († след 1118), както 
и фрагменти от предполагаемия гръцки превод на Корана от ранното визан-
тийско време1. Писмото на арета е отговор на послание от Емира на Дамаск 
до Константинополския двор, а текстът на зигавин е последната, 28 глава от 
съчинението му Panoplia dogmatika, посветено на алексий I. В Series Graeca на 
поредицата Corpus Islamo-Christianum още преди това се бяха появили подобни 
съчинения на Иоан Дамаскин и Теодор абу Кура, Никита от Византион, Вартоло-
мей от Едеса, Иоан Кантакузин, Мануил II Палеолог и Георгий от Трапезунд. 

Издателят на поредицата Райнхолд Глай подчертава откровено в своя предговор 
към изданието, че тя (с нейните три series – Graeca, Latina и Arabica-Christiana) 
бива гледана днес като релевантна за политиката и обществеността с оглед 

1	 Theologische	Revue,	3	(2010),	255-256.	Импулсът	за	написването	на	настоящия	текст	дойде	от	моя	студент	
и	приятел	Смилен	Марков.

Проф. д.ф.н. Георги Каприев (Бургас, 1960) е завършил философия в СУ, 
специализирал е в Кьолн и Париж. Ръководител на Катедрата по ис-
тория на философията към ФФ на СУ. Президент на комисията „Ви-
зантийска философия“ на Международното общество за изследване 
на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Член на Обществото за 
философия на Средновековието и Ренесанса (GPMR) в Германия. Член 
на американското семиотично общество. Съосновател на Европей-
ския висш колеж за антична и средновековна философия (EGSAMP). 
Гост-професор в Кьолнския университет 2005/6 г. Гост-лектор в 
университетите на амстердам, Бари, Берлин, Бон, Бохум, Вюрцбург, 
Карлсруе, Кьолн, Лече, Мюнстер, Хановер, Цюрих и др. автор е на 19 
книги, между които Византийска философия. Четири центъра на син-
теза, София, 2011; Максим Изповедник. Въведение в мисловната му 
система, София, 2010; Philosophie in Byzanz, Würzburg, 2005; ...ipsa vita 
et veritas. Der „ontologische Gottesbeweis” und die Ideenwelt Anselms von 
Canterbury, Leiden - Boston - Köln, 1998. Съиздател на „архив за сред-
новековна философия и култура“ и „Bibliotheca christiana“. Преводач 
от латински, старогръцки, немски и руски. 



106

Християнството в диалог и полемика

на християнско-ислямските отношения2. В рецензии за изданието, появили се 
по-рано в немския печат, се прокламираше, че публикуваните текстове „имат 
стойността на градивен материал за диалога между религиите”, че могат да 
служат на едно „задълбочено взаимно разбиране и респект спрямо различните 
пътища към спасението”3. за какъв тип диалог, политика и общественост се 
мисли тук и дали казаното за ползотворността на текстовете в този хоризонт 
е изобщо вярно?

Както Райнхолд Глай, така и Райнхард Кристе говорят от позициите на парадиг-
мата, доминираща днес западноевропейското културно пространство, когато 
става дума за схващанията относно публичното присъствие на религиозното 
и междурелигиозното. „западната” нагласа тълкува публичността като тери-
тория на дискурса, където се конкурират различни нормативни позиции. Това 
бива гледано като валидно и за сферата на религиозния дискурс. Този поглед 
се форматира от теоретическите постулати, разработвани през последните 
години от Юрген Хабермас и Хосе Казанова, въз основа на които се отстоява 
една „deprivatization of religion” и се развива моделът, включващ визията за „public 
religions”. Все в този ключ на публична коректност и социална интерактивност 
западното църковно съзнание също мисли междурелигиозния диалог като задъл-
жително условие за безконфликтното съществуване в рамките на глобализира-
щото се общество. Той трябва да служи за изграждането на доверие, респект 
и разбиране, за отстраняването на предразсъдъци и страхове4.

От тази перспектива Юрген Хабермас доразвива напоследък схващанията си 
за общественото и политическото присъствие на религиозното. Той се обявява 
за легитимността на религиозните „конкурентни (по отношение на секуларни-
те – ГК) светогледи” и ползването на езика на религията в публичната сфера, 
поставяйки като единствено условие „необходимостта потенциалното истинно 
съдържание на религиозните изказвания да бъде преведено на общодостъпен 
език”, на „универсално приемлив език”, доуточнява той. „Публичното използ-
ване на разума” от страна на религиозните граждани „изисква рефлективно 
съзнание, което рационално се съотнася с конкурентните религии”5. Като само 
предварителна бележка си позволявам да отбележа, че тук (за разлика от свои 
по-предни публикации) Хабермас изрично подчертава, че „религията не може да 
бъде редуцирана нито до морала, нито до етичните ценностни ориентации”, 
но продължава да не различава между т.нар. политическа теология и типовете 
социално присъствие на теологията в собствен смисъл на думата – носител на 
базисните верски съдържания.

Когато наричам тази нагласа „западна”, имам предвид най-вече факта, че тя 

2	 R.	F.	Glei,	 „Vorwort	des	Reihenherausgebers“,	 in:	Schriften	zum	 Islam	von	Arethas	und	Euthymios	Zigabenos	
und	Fragmente	der	griechischen	Koranübersetzung,	hg.	K.	Förstel	 (Corpus	Islamo-Christianum,	Series	Graeca	7),	
Wiesbaden,	2009,	8.
3	 Вж.	 R.	 Kriste,	 „Schriften	 zum	 Islam	 von	 Arethas	 und	 Euthymios	 Zigabenos	 und	 Fragmente	 der	 griechischen	
Koranübersetzung...“,	in:	http://www.rpi-virtuell.net/workspace/users/535/Rezensionen/Rz-Arethas.pdf.
4	 Вж.	например	http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/gesellschaft/interreligioeserdialog_
oekumene/dialog.html.
5	 Вж.	Ю.	Хабермас,	Що е политическо	(прев.	В.	Томова),	в:	Култура,	бр.	31,	23.09.2011.
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е произведена от западни мислители и се основава на социално валидни пред-
поставки, спонтанно очевидни в контекста на западните култури и общества. 
Това обаче съвсем не означава, че нейните програмни визии не функционират и 
в източноевропейските култури. Тъкмо напротив. Следва ли да се огранича до 
един-единствен пример изсред стотиците, бих се позовал на Ю. В. Максимов, 
издателя на тома с руски преводи на византийски съчинения за исляма, и него-
вата убеденост, че „отчитайки нарасналия през последните години интерес в 
нашата страна към исляма и проблемите, които днес преживява християнско-
мюсюлманския диалог, актуалността на засегнатата тема е очевидна; предпо-
лага се, че запознаването с византийския възглед за исляма може да помогне и 
в съвременния диалог”6. Тази нагласа мотивира фактически всички известни ми 
източноевропейски правителствени и неправителствени институции, сложили 
си на сърце проблемите, свързани със срещите и съжителството на религиите.

Тяхната практика и нейната ниска, трябва да забележим, ефективност произти-
чат от съвършено различното разбиране за типа публично присъствие на рели-
гиозното и неговите ценности в източноевропейската традиция. Тя, включвайки 
в себе си над хилядолетното съжителство на християнството, исляма и иудаиз-
ма, култивира почит към религиозните тайни на съответно другия с мълчание. 
С това съвсем не се казва, че религиозното не играе роля при формирането на 
социалните норми.

Прецизно погледнато, както личната, така и общностната идентичност се 
градят в тази традиция въз основа на „духовния опит”, респ. „духовната оче-
видност”, които нямат физически, емоционален или собствено интелектуален 
характер, а следват от светотайнствения характер на религиозния живот7. 
Доминиращото духовно, преживявано като радикалното и безотносително „съ-
кровено”, полага всички други сфери като „външни”. Всички те образуват „дру-
гото”, гледано като конгломерата на природните и социалните условия за въз-
можност, в които се осъществява „вътрешното”, „съкровеното”.

Комуникацията в сферата на всекидневното, безконфликтната социална заед-
ност, мирният съвместен живот и взаимната толерантност се основават не 
върху познаване и коментиране на религиозните ценности на другия, а – съвсем 
напротив – върху неагресивната и уважителна дистанцираност и диференцира-
ност от това: върху дефинирането на „своето” чрез другостта на другия. База-
та, над която може да бъде изграждана такава публичност на солидарността, е 
не комуникацията, а тъкмо липсата на комуникация относно духовното ядро на 
другия – мълчанието, отказът от санкция спрямо неговото „духовно” и „съкрове-
но”. Съседите християни и мюсюлмани постоянно ще си даряват взаимно велик-
денски яйца и баклава, без обаче да разпитват подробно за дълбинно религиозния 
смисъл, чиито знаци са тези празнично-ритуални ястия. Напористият интерес и 
критичните опити за разбиране отстрани на мистериалното съдържание биха, 

6	 Ю.	В.	Максимов,	Предисловие,	във:	Византийские	сочинения	об	исламе	 (тексты	переводов	и	коммента-
рии),	съставителство,	коментар	и	превод	Ю.В.	Максимов,	Москва,	2006,	7.	
7	 J.	Meyendorff,	Byzantine Theology,	London	–	Oxford,	1975,	212	(бълг.:	Й.	Майендорф,	Византийско богословие,	
прев.	Б.	Рушкова,	София,	1995,	266,	където	обаче	„evidence”	е	„преведено”	със	„свидетелство”).
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напротив, разбудили агресивността и нападателността на другия, както всъщ-
ност показват и наличните византийски текстове.

Първото, което трябва да се отбележи за тях, е отдавна установеното поло-
жение, че количеството на византийските текстове, коментиращи исляма, е 
удивително малко с оглед на почти седемвековния период, в който са били про-
извеждани. Струва си при това да се обърне внимание на генералната липса на 
обществени или литературни дискусии върху религиите и религиозността във 
Византия, която би следвало да изненадва на фона на вековното съседство меж-
ду християнството и исляма. Веднага след това трябва да се отчетат чувст-
вителните различия в тези иначе обичайно агресивни съчинения. Не на последно 
място следва да се види особеният тип „религиозен диалог”, при което трябва 
да се подчертае, че както в Източната римска империя, така и в Османската 
империя не могат да бъдат установени взаимни влияния между християнството 
и исляма в сферата на високата култура (за разлика от симбиозите, очевидни 
във всекидневната).

Погледът дори само върху текстовете, поместени в рецензирания от мен том, 
може да ни подскаже много за характера на „диалога” между религиите във Ви-
зантия. Там веднага се забелязва, че абстрахирайки се от по-големия обем на 
изложенията и от привличането на цитати от Корана, и двамата автори не се 
отклоняват от тематичната сфера на критиката срещу исляма, очертана от 
Иоан Дамаскин8. Все пак има една симптоматична разлика. 

Докато Дамаскин засяга теологическата проблематика par excellence, тоест 
триадологията, само в едно изречение, визиращо собствено Иисус Христос, при 
арета изясняването на въпроса заема много повече място (редове 89–137 от 
критичното издание на текста). зигавин пък заделя (с оглед обема на цялото му 
съчинение) относително по-малко внимание за тази тема (параграф 4, редове 
89–125). Той също като Иоан и арета я обсъжда във връзка с божественост-
та на Христа, ползвайки при това формулировки, вече ритуализирани в хода на 
полемиката. (Тук трябва да се забележи генерализиращо, че всеки по-късен ав-
тор възпроизвежда до ниво на откровено преписване основни тезиси от своите 
предшественици, заедно с типовете аргументация.)

Историческата ситуация на авторите може да даде едно обяснение за това 
състояние на нещата. Докато Дамаскин живее в непосредствен допир с ислям-
ската култура, за арета актуалният контакт, да не говорим за съвместния 
живот, с изповядващите исляма, е една във висша степен невероятна хипотеза. 
Съвсем други са жизнените обстоятелства при Евтимий зигавин. Османците 
вече са превзели цяла Мала азия и решително напредват в териториите на 
империята. Установимо е, следователно, че същински светотайнствените съ-
държания биват обсъждани толкова по-малко (за сметка на проблеми, свързани 
с икономията), колкото по-тесен е контактът между културите, формирани от 
исляма и християнството.

8	 De	haeresibus,	101,	PG	94,	764A-773A.
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До същите изводи води едно сравнение между антиислямските текстове на 
Теодор абу Кура (ок. 750 – ок. 830) и „препредадените” негови диалози с подобно 
съдържание от страна на ученика му Иоан Дякон. Животът на Теодор и неговото 
епископство се осъществяват предимно в среда, доминирана религиозно от ис-
ляма. Той пише на гръцки, арабски и сирийски (антиислямската му полемика е на 
гръцки и арабски). Иоан Дякон работи и публикува в империята. Неговият текст 
е очевидно много по-враждебен към исляма, много по-радикален, отколкото съчи-
ненията на Теодор, от които го компилира. И при Иоан обаче тематичният спек-
тър не се различава от обичайния, при което триадологичната проблематика е 
бегло засегната общо три пъти и отново в христологичен контекст9.

Самият тип на дебата демонстрира липсата на воля за водене на позитивен 
диалог, да не говорим за постигане на разбиране или респект относно верски-
те основания на другия. Християнските автори пишат неизменно агресивно 
(наистина, с различна интензивност на напора). Те се стремят единствено да 
потвърдят правотата на верското си учение, и то изключително в областта 
на икономийното, при което да изведат съответните доказателства за опус-
тошителните следствия от чуждото вероучение в областта на общественото 
и етическото. Интересът им е концентриран най-вече върху избягването на 
възможните рефлексии от страна на исляма при нормирането на тези сфери, 
като съответните му учения често биват идеологически преинтерпретирани и 
извеждани до абсурдни крайности.

Тъкмо това става видимо и в подбора, обработката и интерпретацията на 
цитатите от Корана. Както убедително показва Карл Фьорстел10, те влизат в 
употреба едва след съзнателно погрешни претълкувания и даже фалшифицира-
ния. Изглежда този подход е бил характерен още за сравнително рано, навярно 
още през IХ–Х в., изготвения – цялостен или частичен – византийски превод на 
Корана, аргументирано предположен още през 1981 г. от Ерих Трап11. С такъв 
маниер не се цели никакъв – а още по-малко истински – диалог между двете 
религии.

Конституирането на социалните норми в този културен кръг не допуска в себе 
си преки рефлекси от богословието в неговия същински смисъл и системно въз-
препятства интервенирането на преки влияния от страна на същински мистич-
ното и опита от него. Мистичният опит и собствено теологическата догма-
тика не получават възможност да бъдат артикулирани в светското публично 
пространство. адекватното отношение към тях е именно премълчаването, не-
зависимо дали става дума за собственото или иноверското светотайнствено 
учение. Споменатото конституиране отчита обаче икономийните възгледи на 
верските учения и се съобразява с тях, доколкото те с необходимост включ-
ват в себе си възгледи за човека, семейството и социалната общност, поли-

9	 Вж.	Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии),	съставителство,	коментари	и	
превод	Ю.В.	Максимов,	Москва,	2006,	23-57.
10	 Schriften	zum	Islam	von	Arethas	und	Euthymios	Zigabenos	und	Fragmente	der	griechischen	Koranübersetzung,	
hg.	K.	Förstel,	Wiesbaden,	2009,	15-16;	86-122.
11	 E.	Trapp,	„Gab	es	eine	byzantinische	Koranübersetzung?“,	in:	Diptycha	2	(1980/81),	7-17.
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тиката, света. Това може да бъде разчетено както във византийския концепт 

за „симфонията” между светската и църковните власти при устройството и 

управлението на империята, така и в османската система на милиетите със 

съответните  юридически и административни компетенции. 

Османската система на милиетите („народите” на Писанието) всъщност ре-

гулира и институционализира практиките, характерни за по-ранни мюсюлман-

ски, както обаче и немюсюлмански имперски образувания (Персия, Византия). 

Основните задължения на поданиците, организирани в системата милиет, се 

концентрират в плащането на специфични данъци, в спазването на законността 

и в упражняването на своята религиозна и културна свобода под ръководство-

то на собствените си религиозни и обществени лидери. Терминът „милиет” 

първоначално означава религия и религиозна общност. Той няма отношение към 

етническата характеристика на включените в него. Поне през първите си ве-

кове Османската империя проявява удивителна толерантност към милиетските 

вероизповедания, предоставяйки им правото на широко схващано юридическо и 

административно самоопределение. Основните компоненти на тази толерант-

ност са практичността и добрата воля, при което основната задача е да се 

държат представителите на различните милиети, доколкото е възможно, раз-

делени, избягвайки по този начин религиозни конфликти. Това води до обособя-

ването на „милиет” квартали в големите градове, където представителите 

на различните милиети живеят разделено, както и обособяването на отделни 

„милиет” селища, като почти единственото място, където представители на 

различните милиети обикновено се срещат, е пазарът12.

Не е никаква случайност, следователно, че най-мощните напрежения сред не-

ислямските милиети в Османската империя са бивали генерирани чрез разкази-

те за – действителни или мними – опити за насилствено помохамеданчване на 

техни представители. Удържането и утвърждаването на неналагане на собст-

вените си същинско богословски основания върху съответната друга култура и 

респектът към чуждите светотайнствени съдържания несъмнено допринасят 

за фактическата липса на религиозни войни в така формираното културно прос-

транство, колкото и например войните между политическите елити в бивша 

Югославия да бяха продадени от техните местни подстрекатели тъкмо под 

този етикет и на запада, и на Изтока.

При първото представяне на моята позиция не ми беше хрумвало, че в сходна 

посока биха могли да се тълкуват или във всеки случай развиват някои от тези-

те на Славой Жижек13, разгърнати в рамките на неговата критика на мултикул-

12	 По	В.	Каравълчев,	Справедлива ли е системата „милиет” в Османската империя?	–	в:	Богословска	мисъл	1-4	
(2009),	цит.	по:	http://www.dveri.bg/content/view/9786/122/.
13	 Например	 в	 S.	 Žižek,	 The	 Plague	 of	 Fantasies,	 London	 –	 New	 York,	 1997,	 24-35;	 id.,	 The	 Puppet	 and	 the	
Dwarf:	The	Perverse	Core	of	Christianity,	Cambridge	MA,	2003,	43-66;	id.,	“Liberal	multiculturalism	masks	an	old	
barbarism	with	a	human	face”,	 in:	http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/oct/03/immigration-policy-
roma-rightwing-europe,	The	Plague	of	Fantasies,	London,	1997,	24-35	и	др.	Вж.	също	R.	Heil,	Zur	Aktualität	von	
Slavoj	Zizek	–	Einleitung	in	sein	Werk,	Wiesbaden,	2010,	особ.	8-9	и	76-78.
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турализма14. заявявайки програмно, че диалогът не е най-висшият и единствен 
фактор, правещ възможен мирния и обществено конструктивен междукултурен 
диалог, той се солидаризира с Честъртън, отстояващ допускането на „нещо, 
което остава неразбираемо”, тоест тайнствеността на някакво ядро, чрез 
което да става разбираемо всичко друго. Според Жижек целта тук е да се спаси 
разумът чрез придържане към неговото собствено „основополагащо изключе-
ние” (founding exception). Иначе той се дегенерира до сляп и саморазрушителен 
скептицизъм и ирационализъм.

Мълчанието относно религиозната тайна на другия – позволява да се продължи 
тезата – е в състояние да поеме ролята на такова „основополагащо изключе-
ние” с оглед на съвместния живот и взаимната толерантност между предста-
вителите на различни религии. „Предразсъдъците и страховете”, които трябва 
да бъдат преодолявани, не са следствия от непознаването на религията на 
другия, а от непознаването на самия друг, гледан иззад покривалото на неговата 
„външна” религия. Религията става гарант на съвместния живот едва когато 
се съхрани нейната „иманентност” при респект и неагресивност към религи-
озните ценности на другия. Този тип мълчание е условието за възможност за 
безпрепятствена комуникация в сферата на обществено валидното лично.

Междурелигиозният диалог, могат да се конкретизират по нашата тема тезите 
на Жижек, има за цел да признае другия въпреки неговата „религиозна другост”. 
Тази „другост” е пречка пред междуличностната комуникация, която пречка, от 
една страна, се произвежда чрез дискурсивното присъствие на религиите в пуб-
личното пространство, а от друга, се очаква да бъде преодоляна чрез същото 
дискурсивно присъствие. Така публично артикулираният „респект към религията 
на другия” задава всъщност „сигурната дистанция” към него (при предполагано 
дистанциране и от негова страна). Тук следва да се има предвид, че на това 
отгоре диалогът в тази сфера неизбежно включва и елемент на мисионерство. 
Междуличностната непредвзета комуникация, напротив, имплицира приемането 
на другия без оглед на неговата религиозност. Тогава не другият се приема по-
ради „разбиране на неговите религиозни убеждения”, а неговата религиозност се 
приема и уважава заради личната връзка.

Идеята не е, заявява генерализиращо Жижек, че мълчанието трябва да замени 
диалога, а че напрежението между двата полюса трябва да бъде експлицирано, 
при което тезата (диалог) и антитезата (мълчание) да бъдат синтезирани 
(респ. снети) посредством смяна на перспективата. Така именно става ясно, че 
междукултурният (респ. междурелигиозният) съвместен живот се основава в 
действителност не върху един, а върху два фундамента.

Жижек е несъмнено прав, когато акцентира персоналното измерение на социал-
ното общуване. Самите междукултурни (или междурелигиозни) „диалози” дейст-

14	 Tова	бе	направено	от	моя	студент	и	приятел	Милан	Гьоргевич	в	един	от	въпросите	на	докторантския	му	
изпит	в	Кьолнския	университет	през	2011	г.,	при	което	бе	привлечена	и	моята	рецензия.	За	насочването	към	
основните	текстове	и	тезиси	на	Жижек,	релевантни	към	обсъжданата	тук	проблематика,	дължа	благодарност	
именно	на	него.
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вително не се водят от култури и религии, а от конкретни личности. Става 
дума за един винаги междуличностен диалог. Той обаче пропуска, че при тема-
тизирането на сърцевинно културното или религиозното в хоризонта на пуб-
личността протагонистите на междуличностната комуникация неизбежно са 
в ролята на говорители на групи, носители на съответен етос. Парадоксът на 
ситуацията е, че в статуса си на частно лице влизащият в неформален диа-
лог би бил готов директно да заговори например за догматичните основания 
на своята религия, но не и като представител на своята конфесия, въвлечен в 
социалния дебат тъкмо като такъв, доколкото там той встъпва като носител 
на групова идентичност. Това поставя под въпрос адекватността на постули-
раната „теза” (диалога).

Допълнителни усложнения създава положението, че Жижек, в духа на своето 
„либерално хегелианство”, изглежда би поставил в режима на „антитезата”, 
тоест на мълчанието, религиозността изобщо. Липсата на различаване между 
„теология” и „икономия” в перспективата на публичната представеност с неиз-
бежност би довела обаче до обратно изтикване на религиозността в сферата 
на чисто приватното. Срещу това именно основателно се обявяват идеолозите 
на „диалога”, начело с Хабермас, изискващи включването на религиозните цен-
ности, носени от съответните социални субекти, в социално валидната кому-
никация. затова тъкмо, тоест поради проблематичността и на „тезата”, и на 
„антитезата”, постулираният „синтез” изглежда в хоризонта на нашата тема 
по-скоро пожелателен и утопичен, отколкото действително възможен.

Каквито и несъгласия да предизвикват тезите на Жижек, несъмнено трябва да 
му се признае като заслуга пробивът в недостатъчно рефлектираното фавори-
зиране и абсолютизиране на т.нар. междукултурен диалог. Отнесена към „меж-
дурелигиозния диалог”, позицията на Жижек убедително разколебава мисленето 
му като панацея както срещу социално фрустриращото тотално приватизиране 
на религиозното, така и срещу политическата агресия на т.нар. фундамента-
лизми.

Изглежда в противоположната посока на твърдяното от Славой Жижек върви 
Цветана Георгиева с нейната вече отдавна прокламирана и междувременно про-
чута „система на комшулука”. Тя развива метафората на „комшулука”, тоест на 
„малките вратички във вътрешни огради, които (...) правят дворовете в селата 
и малките градове ‘скачени съдове’, тъй като никога не се затварят”. Комшу-
лукът е „доказателство и знак за доверие между семействата, които живеят 
в непосредствена близост”. Той „не е просто съседство, а начин на ежедневен 
живот на хора, принадлежащи към различни вери и различни етноси”. Той е „слож-
на и традиционно регламентирана система от правила в постоянните лични и 
обществени контакти на хората от религиозните и етнически групи”. Става 
дума за традиционни норми на взаимно уважение, чрез които се обозначава вза-
имната ‘другост’, но и нейното също така взаимно признаване.

Проследявайки системата на комшулука в езиковите практики в „своеобразна-
та публична ритуалност в религиозните празници на отделните конфесионални 
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общности” (от типа на споменатите размени на писани яйца и баклава и взаим-
ното зачитане на религиозните празници), във „взаимната размяна на участни-
ци от другата конфесионална общност в обичайната обредност в индивидуалния 
празничен цикъл, т.е. в сватбените, родилните и погребалните обичаи” и т.н., 
Цветана Георгиева като че ли свръхоценностява и надценява „непрекъснатия 
обмен на информация от битов и духовен характер”, тълкуван като „снижаване 
на религиозната, а и на етническата бариера”. Собствените  доводи и приме-
ри необходимо слагат под тежко съмнение именно последното: духовния обмен.

Все пак в своите изследвания авторката намира за необходимо дебело да под-
чертае, че тази система обхваща сферите на всекидневния живот на индивида, 
даващ си междувременно отчетливо ясна сметка, че иде реч за твърде пери-
ферно досягане до „чуждия свят на другата вяра”. Чрез нормите в системата 
на комшулука „се преодолява затвореността на отделните конфесионални групи, 
без да се нарушават техните религиозни канони”15. Казано в метафорите на 
споменатата „система”: наличието на комшулук предполага здрав дувар. Оста-
ва да не си затваряме очите за височината, плътността и направата му. „Ду-
варът” не е нищо друго освен светотайнственото ядро на религиозния живот. 
То не се артикулира публично, не се проблематизира, не е адекватен обект на 
позитивен социален диалог.

В заключение следва да се забележи, че европейският регион, формиран генетич-
но от културата на т.нар. византинизъм, демонстрира един модел на публична 
структура, който заслужава особено внимание в днешната историческа ситуа-
ция, най-малкото поради своята многовековна успешност. Онова, което тук се 
определяше като „светотайнствено ядро на религиозния живот”, се почита в 
него с мълчание, когато става дума за религиозния живот на ‘другия’. Опитът за 
външно нахлуване в това ядро спонтанно предизвиква агресивността на друга-
та страна. активна социално валидна артикулация получават, напротив, тъкмо 
икономийните възгледи на този ‘друг’, която безпроблемно се реализира на „уни-
версално приемлив език”. Тези възгледи биват предмет на продуктивен публи-
чен диалог, който обаче само условно може да бъде наречен „междурелигиозен”. 
Колкото и дълбоко верски да са фундирани тези възгледи, те са конвертируеми 
тъкмо в сферата на всекидневното съществуване, в сферата на съвместния 
обществен живот. Там именно те могат да имат градивно осъществяване. В 
този модел мълчанието има изключително високата си стойност тъкмо като 
център и гарант на социалния „диалог между религиите”.

15	 Цитатите	са	по	Цв.	 Георгиева,	Системата на комшулука,	 в:	http://hermesbg.org/bg/nova-biblioteka/kniga-
12/221-sistemata-na-komshuluka.html.
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Милан Гьоргевич (Скопие, 1981) е доктор по философия на Кьолн-
ския университет. Той е магистър по философия на Софийския 
университет и бакалавър по богословие на Скопския универси-
тет. Понастоящем е лектор по философия и психология в Бого-
словския факултет на Университета в Скопие. Изследовател-
ските му интереси са в област та на византийската философия 
и православното богословие. автор е на статии, отпечатани в 
Архив за средновековна философия и култура, Годишния сборник 
на богословския факултет в Скопие и богословски ориентирани 
списания в Република Македония. Дисертацията му Св. Николай 
Кавасила – към един синтез на традицията е предвидена за пуб-
ликуване в издателство Peeters (Белгия).

Милан Гьоргевич

ХристияНско-ислямският 

диалог вЪв визаНтийското 

културНо простраНство – 

опит, предизвикателства и 

перспективи

Самото говорене за диалог между византийското християнство и исляма задъл-
жително изисква предварително преосмисляне на ползваното от нас понятие за 
диалог. Трябва, с други думи, да се разясни в кой смисъл би могло да се говори 
за диалог между религиите във византийската и отоманската епоха, както и да 
се определи до каква степен едно такова понятие за диалог съответства на 
неговото съвременно разбиране. Доколкото под диалог разбираме най-общата 
комуникация между представителите на различните религии, която обхваща в 
себе си тематиката за тяхната религиозност и за религиозността изобщо – 
тогава несъмнено религията и диалогът са неразделими, независимо от епоха-
та, за която става въпрос. Днес разпространената словоупотреба на „диалог 
между религиите“ подразбира обаче процес, който „от една страна, води към 
взаимно разбиране, доверие и почит, а от друга страна, към преодоляване на 
незнанието, предразсъдъците и страховете. Опознаването и усвояването на 
убежденията, ценностите и практиките на другите религии осигуряват обога-
тяването, задълбочаването и обновяването – а в определени аспекти може би и 
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коригирането – на собствената вяра както в смисъла на изповеданието, така и 

в смисъла на практиката“1.

Симптоматичен е фактът, че повечето опити за историческо изследване на 

междурелигиозното общуване от миналото претендират да представят тази 

комуникация като предвестник на съвременния – в същността си мултикултур-

но фундиран – диалог между религиите. Настоящият текст ще има за основна 

цел да проблематизира този подход, аргументирайки несъизмеримостта между 

двете посочени разбирания на понятието „диалог“. В този смисъл, първо, ще 

се обърне внимание на няколко исторически „срещи“ между християнството и 

исляма от византийската епоха. Те не рядко се сочат като примери за „визан-

тийски междурелигиозен диалог“, които биха могли да послужат като подкрепа 

на възможността за интегриране на съвременното православие в актуалния 

междурелигиозен дискурс (като пример за усвояването на тази перспектива в 

съвременната православна мисъл ще бъдат разгледани позициите на албанския 

архиепископ анастасий Янулатос). По-нататък ще бъде поставен въпросът за 

самите условия за възможността на „междурелигиозния диалог“ като такъв. При 

определянето пък на различните понятия за диалога като решаващ фактор ще 

се гледат специфичните властови позиции, определящи както в миналото, така 

и днес обществените и културните условия, в които различните религии съсъ-

ществуват и общуват помежду си.

Основните си тезиси, отнасящи се към поставените въпроси, бих резюмирал 

по следния начин: съвременното понятие за диалога е обществено-исторически 

обусловено и няма универсално и свръхисторическо значение; то не е незамени-

мо и не е единствената и най-добра мислима основа за конструктивното съжи-

телство между представителите на различните религии. Съществуват и други 

понятия за междурелигиозното съжителство, които поставят в центъра на 

вниманието си други форми на „диалогичност“. Понятията от този вид успешно 

са съществували във византийската и в отоманската култура; те продължават 

да функционират и в днешно време, паралелно със съвременните концепти за 

междурелигиозността, и особено в културите, исторически принадлежащи на 

византийския културен свят. Съвременното позициониране на православието в 

глобалното междурелигиозно пространство трябва да се реализира с оглед на 

досегашния опит (който се различава от съвременните течения) и с оглед на 

актуалните глобалнообществени изисквания (т.е. без тяхно игнориране) – две-

те неща трябва да се вземат предвид, ала като различни, без тежнение към 

тяхното прогласяване за еднопорядкови. 

***

Историческото развитие на отношението на византийците към исляма е ре-

зюмирано от страна на албанския архиепископ анастаий Янулатос в неговата 

1 http://www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/gesellschaft/interreligioeserdialog_oekumene/
dialog.html	(на	31.12.2011)



116

Християнството в диалог и полемика

студия Византийските и съвременните православни подходи към исляма2, където 
той застъпва тезиса, че основите на съвременния православно-ислямски диалог 
може да се търсят още във византийската епоха. В първата част на текста 
той се опитва да намери във Византия потвърждение за своето всеобемащо 
понятие за религиозността, но както по-нататък ще се покаже, приведените 
примери не дават основа за извеждането на такова заключение. Неговият кон-
цепт за диалога е филологически дефиниран и изхожда от широкото значение 
на старогръцкото понятие „διάλεξις“. По този начин определен, диалогът не 
предполага позитивно отношение към религията на събеседника, а само ут-
върждава съществуването на външната форма на диалога, независимо от това 
дали става дума за споделяне на собствен религиозен опит и убеждения, или за 
подриване на истинността на религията на другия. Историята на „византийския 
християнско-ислямски диалог“, отстояван от архиепископ анастасий, се разгръ-
ща в няколко фази.

Първата фаза се отнася до първата среща на двете религии, в която ислямът 
все още не е припознат като отделна религия, а като християнска ерес. В този 
контекст се цитират имената на св. Иоан Дамаскин (+749) и Теодор абу Кура 
(+823). Характерът на техните твърдения е откровено полемичен, при което 
тяхната аргументация често се основава на недостоверни данни и необосно-
вани интерпретации на исляма. Въпреки това Янулатос твърди, че точно тези 
съчинения са израз на диалога, воден от авторите с представителите на ислям-
ската религия в тяхната собствена среда (и двамата живеят и действат на 
територии на византийското царство, завоювани от арабите). 

Втората фаза се отличава с полемични текстове, съчинени от автори като 
Евтимий зигавин, Вартоломей от Едеса и Никита от Византион, които гледат 
исляма „от сигурна дистанция“, т.е. от столицата на империята Константи-
нопол, и нямат почти никакви директни контакти с ислямския свят. В този 
случай реалният исторически диалог липсва дори и в най-общото си значение 
– текстовете са писани вън от какъвто и да е непосредствен контакт с ис-
лямския свят.

Третата фаза архиепископ анастасий определя като „умерена критика и обек-
тивно оценяване на исляма“. за да се види колко едно определение от този вид 
може да се смята за приемливо от перспективата на съвременния концепт за 
междурелигиозен диалог, достатъчно е да се каже, че един от главните пред-
ставители на тази фаза е император Мануил II Палеолог (+1425), авторът на 
съчинението Двайсет и шест диалога с един персийски учен, пасажи от което 
само преди няколко години, произнесени от устата на актуалния римски папа 
Бенедикт XVI, предизвикаха буря от реакции и осъждания за подбуждане на рели-
гиозна нетърпимост и омраза3. Освен Мануил II Палеолог Янулатос изрежда още 
имената на Йосиф Вриений (+1425), Йоан VI Кантакузин (+1383) и св. Григорий 
Палама (+1357). В тази епоха при византийците е забележима повишена степен 

2	 Anastasios	 Yannoulatos,	 Byzantine and contemporary Greek Orthodox approaches to Islam,	 Journal	 of	
Ecumenical	Studies,	бр.	33:4	(1996),	512-527.
3	 Вж.	напр.	http://www.nationalcatholicreporter.org/update/bn091806.htm.	
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на заинтересованост от непосредствен диалог с мюсюлманите, оставащ въп-
реки това на нивото на полемиката. Все пак той се различава от диалога през 
предходните фази, от една страна, с това, че предполага директни контакти 
с представители на ислямската религия, а от друга страна, с това, че данни-
те, въз основа на които се оценява ислямът, са в голяма степен достоверни, а 
самият той се третира като отделна религия. Въпреки полемичния характер, 
подчертава Янулатос, византийците чрез техните трактати доказват, че съ-
ществува определено общо мисловно пространство, което прави „диалога“ меж-
ду двете религии изобщо възможен. Един такъв богословски език, обяснява той, 
не съществува в „диалога“ между християнството и другите религии, например 
хиндуизма. 

Янулатос определя тази фаза като „сериозен християнско-мюсюлмански диалог“, 
а нейните най-важни представители – Мануил II Палеолог, св. Григорий Палама, 
както и св. Генадий Схолар (+1474) – като „предтечи на християнско-мюсюл-
манския диалог“. Император Мануил II Палеолог, за когото вече стана дума, е 
описан като „значителна личност от Византия, която по приятен и благ начин 
се е ангажирала с горещите въпроси на християнско-мюсюлманския диалог“4. 
Неговото съчинение Двайсет и шест диалога с един персийски учен е резултат 
от реалните срещи, които той има с мюсюлмански интелектуалци от времето, 
когато е бил на посещение в турския двор в Пруса (1390–1391). Първият от ди-
алозите представлява критика на различни богословски възгледи на исляма, до-
като останалите се заемат с богословско доказване на основните християнски 
догми и етически учения. Янулатос описва диалозите като текстове, в които 
отсъстват традиционно ползваните презрителни изрази и обидни атрибути и 
носят духа на един реален и обективен диалог.

Следващите два примера са особено показателни. Първият се отнася към залож-
ничеството на св. Григорий Палама в Мала азия и писмото, написано по това 
време от него до християните в Солун, в което се разказва за случващото му 
се по време на заточението, включително и за разговорите му с представители 
на ислямската религия. Вторият пример се отнася до Изповеданието на вярата 
от Генадий II, първия Константинополски патриарх след падането на града под 
турска власт, поднесено на султан Мехмед II. И двата текста се характеризи-
рат с въздържана полемичност и гъвкавост на изказа. 

Общуването на св. Григорй Палама с представителите на исляма се определя 
от позитивния подход при инициирането и провеждането на диалога и въздър-
жаността в по-напрегнатите ситуации. Като инициатор на разговорите той 
избира теми, общи за двете религии, като например наричането на Иисус Хрис-
тос „Слово Божие“ в Корана5. Също така той не се въздържа от похвални думи 
по отношение на външните обредни форми, например мюсюлманския погребален 
чин, който е имал възможността да види. Оттук той влиза в богословска дис-
кусия, без при това да позволява същата да ескалира в по-сериозен конфликт. 

4	 „Another	 distinguished	 Byzantine	 personality	 who	 engaged	 gracefully	 and	 gently	 the	 burning	 issues	 of	 the	
Christian-Muslim	dialogue	was	the	Emperor	Manuel	II	Paleologos“.
5	 Сура	4,	171.
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В края на един малко по-остър дебат той забелязва: „ако се бихме съгласили по 
обсъжданите въпроси, щяхме да бъдем една вяра“.

за разлика от св. Григорий Палама, патриарх Генадий пише своето Изповедание 
на православната вяра по настояване на султана. Самото Изповедание пред-
ставлява ревизиран и съкратен вариант на по-дългото съчинение, наречено За 
единствения път към спасението на човешките души, което било върнато от 
султана заради сложния му богословски език. Съкратената версия се характе-
ризира с достъпен за владетеля и за турската администрация език и с оставя-
нето на догматическите въпроси в заден план. Според Янулатос текстът имал 
функцията да осигури на султана основни знания за православното християн-
ство, въз основа на които би могъл по-нататък да се строи един дългосрочен 
междурелигиозен диалог. 

Имайки предвид факта, че в историята на Отоманската империя един такъв 
диалог никога не се е осъществил, поставя се въпросът дали трудът на пат-
риарх Генадий е бил просто напразен и неуспешен, или пък може би е имал по-
различна цел от заявената от страна на архиепископ анастасий. По-нататък 
ще се заема с поставения въпрос, при което ще обърна допълнително внимание 
на общата тема за влиянието на историческата динамика върху понятието за 
междурелигиозен диалог. 

***

На това място можем да се обърнем към първоначално поставения въпрос: има-
ло ли е междурелигиозен диалог във Византия? Както видяхме, експлицитното 
богословско общуване между религиите се свежда почти изцяло до богословски 
дебати. Тези дебати, от една страна, включват критика на исляма, по-специ-
ално на личността на Мохамед и на Корана като свещено писание, а от друга, 
имат апологетичен характер, при което главните теми са доказването на Хрис-
товата божественост, учението за Св. Троица и иконопочитанието. Изходните 
точки на дискусията са религиозната аксиоматична база (свидетелството на 
Светото писание) и философската рефлексия. С други думи, аргументацията 
на византийс ките автори е формирана изцяло в рамките на християнската фи-
лософия. ако решим следователно да отговорим положително на въпроса за съ-
ществуването на междурелигиозен диалог във Византия, ще трябва да приемем 
едно изключително широко понятие за диалог. Един такъв концепт би обхванал 
богословската дискусия в най-общия възможен смисъл, при което опитите за 
намиране на обща дискурсивна почва биха представлявали само спомагателно 
средство за по-лесно навлизане в дискусията за различията, обаче не и цел на 
диалога. 

В този смисъл от съвременното понятие за междурелигиозен диалог, като по-
знаване, разбиране и коментиране на религиозните ценности на другите с цел 
„обогатяване, задълбочаване, обновяване и даже коригиране на собствената 
вяра“, във Византия няма ни следа. Следователно нито един от предложените 
примери не може да се представи като „пример за съвременния диалог между 



2012 / брой 1 (68) Зима

119

религиите“6. Едно такова понятие за диалога остава немислимо на Изток, къ-
дето е владеел един друг принцип, регулиращ отношенията между различните 
религии в публичността. Тъкмо мълчанието за „вътрешното“ и „духовното“ на 
другия е било гарант за всекидневната комуникация, съжителството и толе-
рантността. По този начин всеки опит за експлицитно диалогизиране във връз-
ка с религиозните ценности на другите бил гледан като насилствено встъпване 
на „външните“ в пространството на „вътрешното и святото“. Точно по тази 
причина единствената форма на отворен богословски диалог е бил богословски-
ят дебат7.

С цел нещата да станат по-ясни, ще бъде от полза, ако понятието за „диалог 
между религиите“ бъде допълнително обмислено. Всъщност може да се говори 
за „две нива на диалог“: практическо и богословско8. На практическото ниво 
се помества диалогът между принадлежащите към различните религии около 
обществените въпроси от общ интерес. В днешния контекст това могат да 
бъдат въпроси като секуларното общество, екологията, човешките права, мира 
и т.н. В контекста на византийската култура най-добър пример за този тип 
диалог представя по-горе споменатото Изповедание на вярата на патриарх Ге-
надий. Главната цел на Генадиевия документ се състои не в – мнимото – обос-
новаване на дългосрочен диалог, а в регулирането на обществения статус на 
православните в Отоманската империя. Неслучайно Изповеданието не се зани-
мава с въпроси от догматичен характер – то е правен акт, въз основа на който 
следвало да бъдат определени правата и задълженията на ромейския милиет в 
новата империя. В този смисъл трябва да се признае, че св. Генадий е постигнал 
своята цел съвсем успешно – векове след него статусът на православните се 
основава на сключения договор между него и султан Мехмед II. 

Богословското ниво на диалога, от друга страна, е насочено към опознаването, 
разбирането и коментирането на религиозните ценности на другите. Като 
цели на такъв диалог могат да бъдат посочени получаването на елементарен 
респект към автентичния религиозен опит на всяка религия и разбирането на 
различните дискурсивно-богословски конструкции, положени въз аксиоматичните 
основи на религиите. Плодовете на така поставения диалог стоят в зависи-
мост от избора на обсъжданите въпроси. ако в центъра на вниманието се сло-
жи общото за включените в диалога религии, тогава резултат от диалога ще 
бъде взаимното просвещаване, т.е. рефлектирането на опита на другия през 

6	 Вж.	 R.	 Kriste,	 Schriften zum Islam von Arethas und Euthymios Zigabenos und Fragmente der griechischen 
Koranübersetzung, hg. K. Förstel (Corpus Islamo-Christianum, Series Graeca 7), Wiesbaden, 2009, 8,	във:	http://
www.rpi-virtuell.net/workspace/users/535/Rezensionen/Rz-Arethas.pdf	 (видяно	 на	 31.12.2011);	Ю.	 В.	 Макси-
мов,	Предисловие,	във:	Византийские сочинения об исламе (тексты переводов и комментарии),	съставител-
ство,	коментар	и	превод	Ю.В.	Максимов,	Москва,	2006,	7.
7	 Георги	Каприев,	[Без заглавие]	(За:	Schriften	zum	Islam	von	Arethas	und	Euthymios	Zigabenos	und	Fragmente	
der	griechischen	Koranübersetzung,	hg.	K.	Förstel	(Corpus	Islamo-Christianum,	Series	Graeca	7),	Wiesbaden,	2009,	
8),	в:	Theologische	Revue,	3	(2010),	255-256.
8	 Третото	 ниво,	 за	 което	 често	 става	 дума,	 а	 именно	 „нивото	 на	 религиозния	 опит“,	 което	 има	 за	 цел	 да	
предложи	 познание	 и	 респект	 към	 другия	 в	 сферата	 на	 духовността	 (молитвата,	 медитацията)	 (вж.	 http://
www.bistum-hildesheim.de/bho/dcms/sites/bistum/gesellschaft/interreligioeserdialog_oekumene/dialog.html),	
всъщност	излиза	от	рамките	даже	и	на	най-широката	концепция	на	диалога.	Тука	става	въпрос	за	директно	
участие	в	религиозните	практики	на	друга	религия,	а	не	за	тяхно	взаимно	интелектуално	обсъждане.	
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собствения религиозен контекст. ако в центъра на вниманието се поставят 

разликите, тогава целта на диалога ще бъде превъзмогването на митовете и 

фанатизма, генерирани най-често чрез несъответно интерпретиране на тези 

разлики. 

В днешен контекст смисълът и ефикасността на такава форма на диалог бива 

гледана като разбираема сама по себе си. Онова, което при това се прене-

брегва, е фактът, че днешната саморазбираемост на богословския диалог няма 

априорен характер, а е формирана с оглед на конкретните обществени обстоя-

телства в днешното време. Както вече показахме, тази форма на диалог във 

византийската или отоманската междурелигиозна култура би се смятала за 

директно посягане към непристъпната сфера на религиозната тайна на другия. 

Като такава тя не би могла да очаква постигане на нито един от преди малко 

изброените желани резултати9. 

аналогично на това ние не можем да говорим за „диалога“ от миналото като 

основа на съвременния диалог, а по-скоро за съвременния диалог като израже-

ние на един и същи принцип на формиране на междурелигиозните отношения. 

Ние не можем да говорим за някаква „еволюция на диалога“ от примитивни към 

по-съвършени форми, а за постоянната зависимост на „диалога“ от историко-

политическите и културно-обществените обстоятелства. Точно в този смисъл 

„диалогът“ от миналото не е „предтеча“ на съвременния диалог, а само пример 

за това доколко междурелигиозната комуникация е зависима от историческата 

динамика10. В тази посока следва да се разгледат главните тезиси на архиепис-

коп анастасий за „сериозния християнско-мюсюлмански диалог“ във Византия, от 

който, успоредно с обществено-историческия, се извежда още един съществен 

фактор, определящ характера на междурелигиозната комуникация, а именно раз-

личните властови позиции.

9	 В	коя	мяра	диалогът	на	практическото	ниво	изобщо	може	да	се	нарече	„диалог	между	религиите“,	е	самос-
тоятелен	въпрос.	Но	ако	се	вземе	предвид	заявеното	твърдение,	че	и	богословският	диалог	е	социално-истори-
чески	обусловен	в	своята	основа,	тогава	възниква	въпросът	относно	самите	възможности	за	съществуването	
на	нещо	като	„междурелигиозен	диалог“.	Дали	изобщо	съществува	начин	за	някакъв	bridging	на	религиите,	за	
прехвърляне	на	мостове	между	тях,	за	автентично	разумно	вживяване	в	религията	на	другия	от	перспективата	
на	собствената	религия,	с	което	другият	би	се	съгласил?	Дали	е	възможно	приемането	на	езика	на	другия,	с	
който	той	говори	за	собствения	религиозен	опит	и	убеждения?	„Диалогът	между	религиите“	в	най-автентичния	
смисъл	на	думата	остава,	струва	ми	се,	извън	границите	на	нашите	възможности.	Онова,	което	е	възможно,	е	
тъкмо	диалогът	на	практическото	ниво,	който	би	обхванал	в	себе	и	самата	богословска	тематика.
10	 Едно	от	по-сериозните	различия	при	възприемането	на	диалога	в	миналото	и	днес	се	състои	в	начина,	по	
който	бива	гледана	ангажираността	в	диалог	с	иноверните.	Във	византийската	и	отоманската	епоха	решава-
щата	роля	на	историко-политическия	фактор	е	очевидна,	докато	днес	този	фактор	се	пренебрегва,	при	което	
се	правят	опити	диалогът	в	неговата	днешна	форма	да	се	обоснове	богословски	и	да	се	представи	като	своего	
рода	надисторически	императив.	Този	подход	рискува	да	засегне	самите	доктринални	ядра	на	включените	в	
този	диалог	религии,	изправящи	се	пред	предизвикателството	не	само	да	участват	в	диалога,	какъвто	той	се	
налага	днес,	и	да	го	оправдаят	богословски	като	начин	на	тяхно	присъствие	в	динамиката	на	определена	исто-
рическа	епоха,	а	и	да	включат	този	исторически	наложен	концепт	в	техните	догматически	корпуси,	които	пък	от	
своя	страна	сами	претендират	за	надисторичност.	Един	такъв	ход	се	оказва	сам	по	себе	непотребен,	имайки	
предвид	главната	цел	на	съвременния	диалог	между	религиите	–	подобряването	на	междурелигиозното	съжи-
телство	сега	и	тук,	т.е.	в	нашия	реален	исторически	контекст.	
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***

На пръв поглед наивното твърдение на Янулатос, че „в последното столетие на 
Византия византийците развили интерес и склонност към диалог с мюсюлма-
ните; мюсюлманите обаче, изглежда, избягвали диалога“11 – не изтъква добрата 
воля на византийците в контраст със затвореността на техните събеседници, 
а преди всичко факта, че византийците са си давали сметка за отпадането 
на тяхната мощ във времето, когато султанските войски завоюват една по 
една последните части на дотогавашната християнска империя.  В този смисъл 
изключително симптоматично е споменаването на „мюсюлманско-християнския 
диалог“, воден от Мануил II Палеолог, св. Григорий Палама и св. Генадий Схолар 
като „сериозен“. От днешна перспектива за „сериозен“ може да се смята преди 
всичко онзи диалог, който е подтикнат от някакъв вътрешен интелектуално-ре-
лигиозен порив на участниците в него да споделят помежду си и критически да 
обсъдят своя религиозен опит и позиции. Обаче в случаите на Мануил Палеолог, 
Палама и Схоларий за нищо подобно не може да става и дума. „Диалогът“, с кой-
то те са ангажирани, е резултат единствено от историческата необходимост 
и неизгодните ситуации, в които са се намирали. В такъв случай изглежда, че 
твърдението за „сериозността“ на късно-византийския християнско-мюсюлман-
ски „диалог“ се основава изключително върху факта на загубването на полити-
ческата мощ от страна на православните византийци.

В контекста на загубата на властовата позиция може да се тълкува и твър-
дението на Янулатос, че Мануил Палеолог, Палама и Схоларий са предтечи на 
съвременния диалог – да, те могат да се смятат за предтечи, но не в смисъла 
на еволюция на диалога от примитивна към съвършена форма, от непознаване 
на исляма към негово познаване, от предразсъдъци към обективно оценяване на 
автентичността на религията на другия и т.н., а в смисъла на два исторически 
модуса на поведение на православието в позиция на не-мощ. Първият модус е 
охарактеризиран от заемането на позицията на мощ от страна на религията, 
с която е бил воден диалогът, докато във втория (съвременния) модус двете 
диалогизиращи религии са в позиция на не-мощ по отношение на консумативния 
секуларизъм, удържащ властовата позиция.

Сегашното състояние има все пак една съществена специфика, различаваща го 
от досегашните примери, в които една религия е в доминантна позиция спрямо 
другите. Онази между религиите, която приеме секуларния модел на междурели-
гиозно общение, т.е. която се определи за религиозния плурализъм или религи-
озния инклузивизъм и осъди ексклузивизма като a priori погрешен, сама получава 
по-висока властова позиция спрямо онези религии и религиозни движения, които 
експлицитно или имплицитно не приемат този модел. С други думи, религии-
те и конфесиите утвърждават своята релативна обществена мощ с оглед на 
степента на тяхната „причастност“ към секуларно-консумативния концепт за 
междурелигиозността. Религиите, които се представят като „отворени“ към 
останалите участници на съвременния „пазар на религии“ и изтъкват своето 

11	„In	the	last	century	of	Byzantium,	the	Byzantines	developed	an	interest	and	disposition	to	dialogue	with	Muslims.	
The	Muslims,	however,	appeared	to	avoid	dialogue."
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„разбиране“ за тях, със самото това си запазват по-висока властова позиция по 
отношение на останалите. Самата такава реторика е гарант за супериорната 
(патерналистичната, покровителската) роля на практикуващите я12.

Може би най-успешна в този смисъл днес е междурелигиозната политика за Ри-
мокатолическата църква след Втория ватикански събор, която, от една страна, 
подчертава своята „отвореност“ и „разбиране“ за другите религии, а от друга, 
не се отказва от своята супериорна позиция по отношение на тях, като рели-
гия, която съдържа пълнотата на Божието откровение и присъствие в света. 
Напрежението между тезата на плурализма и антитезата на ексклузивизма е 
присъщо на римокатолическия инклузивистичен модел, чрез което се отбягва 
цялостното идентифициране с която и да е от крайните позиции. Точно чрез 
този пример може да се забележи, че посочените крайни позиции са две стра-
ни на една и съща идеологическа матрица: ексклузивизмът, като инхерентно 
отричане на плурализма, и обратно, плурализмът, като инхерентно отричане 
на ексклузивизма, не се изключват в инклузивизма, а функционират паралелно, 
като че ли изобщо не са противоположности. Всяка критика срещу инклузи-
визма, която му приписва вътрешна противоречивост, пропуска да види факта, 
че тезата и нейната привидна антитеза всъщност конституират механизма, 
който прави възможно успешното функциониране на идеологическо-религиозна-
та матрица13.

При това съвременните форми на междурелигиозен диалог са по такъв начин 
кодирани, че от една страна, мисията се изключва от експлицитното простран-
ство на диалогизиране, а от друга, се подчертава категоричното отстояване 
на собствените религиозни убеждения. „Патерналистичните“ твърдения на една 
религия, че „почита религията на другия“, че „религиозният опит на другите има 
автентичен характер“, че „другите религии споделят поне част от универсал-
ната религиозна истина“ и т.н. – всъщност представляват обществено прием-
ливи начини за изтъкване на собствената дистанция към религиите на другите 
и неприемането на техните религиозни убеждения. По този начин съвременният 
диалог между религиите постига нещо диаметрално различно от онова, което 
програмно заявява: чрез подчертаването на собствената отвореност за рели-
гиозния опит и истини на другите религията, която прави това, запазва както 
собствената си властова позиция, така и сигурна дистанция спрямо възможни-
те „мисионерски нападения“ от страна на останалите религии.

***

Какви са тогава перспективите пред диалога между християнството и исля-
ма във византийското културно-географско пространство днес? Преди всичко, 
всяко еднозначно асоцииране на съвременната култура в това пространство, 
с който и да е от двата предложени модела на междурелигиозност, не може да 
се смята за валидно. От една страна, всеки опит за заобикаляне на тради-

12	 Вж.	Slavoj	 Žižek,	The Ticklish Subject,	 London-New	York	2000,	216;	Reinhard	Heil,	Zur Aktualität von Slavoj 
Žižek,	Weisbaden	2010,	95-96.
13	 Slavoj	Žižek,	The Plague of Fantasies,	London-New	York	2008,	24-35.
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ционния модел, т.е. междурелигиозната култура на мълчанието, би представля-
вал безсмислено игнориране на едно минало, напълно реално присъстващо днес 
чрез вековно оформения хабитус на православните балкански народи. От друга 
страна, актуалната историческа действителност, следваща от доминантно 
западния и секуларен характер на съвременната глобална култура, не оставя 
пространство за някакво утопично-романтично отношение към миналото. Пред 
балканските православни днес стои един факт: диалогът между религиите е не-
минуем. Този диалог обаче не може да се осъществи без оглед на традиционните 
схващания за межурелигиозността. Като достатъчно доказателство за това 
могат да послужат многочислените проекти (най-често провеждани под западно 
покровителство) за подобряване на междурелигиозното съжителство, особено 
след постсоциалистическите войни и въоръжени конфликти на териториите на 
бивша Югославия. 

Игнорирането на междурелигиозната култура на мълчанието днес рядко би пре-
дизвикало вражда между представителите на религиите, но то във всеки случай 
е причина инициативите за диалог да не биват схващани сериозно. По този 
начин могат да се обяснят нерядко срещаните ситуации, в които православ-
ните свещеници и мюсюлманските имами заедно „гледат сеира“ на западните 
„посредници“. В някакъв смисъл с това целта е постигната – двете страни 
„коалират“ – във всеки случай обаче не по начина, по който това се очаква от 
провеждащия проекта. Освен това една подобна „коалиция“ не може да претен-
дира за дългосрочност: когато обектът на „сеира“ престане да е пред очите 
им, те се връщат всеки в своя табор (респ. в границите на своя милиет). От 
тяхна перспектива всъщност цялата ситуация се възприема в категориите на 
„културата на мълчанието“, при което инициативата за диалог бива гледана 
като нещо, стоящо вън от сферата на вътрешнорелигиозното (наистина иници-
ативите биват провеждани по чисто секуларен маниер), което пък е най-непод-
ходящият начин за нагърбване с въпроси, засягащи тази сфера. С оглед актуал-
ното разположение на властовите позиции тези инициативи по-рядко биха могли 
да предизвикват съпротива и смут, а по-често ще оставят върху участниците 
впечатлението за несериозност, предизвикано от непропорционалността на 
инициативата с нейния предмет. 

запознаването с принципите на междурелигиозните отношения във византий-
ската култура би могло да подпомогне избягването на подобни ситуации. Иници-
аторите на диалога ще трябва крайно сериозно да разберат все още актуалния 
традиционен начин на преживяване на междурелигиозното общуване и позицията 
на религията в публичността. Въз основа на това съзнание те ще следва да 
търсят пътя за подходящо прокарване на глобалния диалог между религиите. 
Един такъв похват изобщо не е невъзможен с оглед на факта, че формите на 
междурелигиозна комуникация са все пък променлива категория, зависима от об-
ществено-политическата динамика и разположението на властовите позиции в 
определен исторически период. Също така не трябва да се занемарява фактът, 
че освен византийската и отоманската култура влияние върху формирането 
на съвременния междурелигиозен хабитус (или хабитуси) на балканските право-
славни народи са имали и други фактори – по-конкретно: формирането на нацио-
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налните държави на Балканите и социалистическият период в своите различни 
форми. С други думи, този хабитус днес не представлява хомогенен „византий-
ски продукт“, а се е напластявал през вековете и десетилетията, при което 
всеки нов опит се основава по особен начин на предишните и същевременно го 
пречупва през себе си. Не съществува следователно причина да твърдим, че 
този процес днес може да се смята за завършен и че опитите за установяване 
на „диалог между религиите“ са загуба на време. В крайна сметка и самата 
западна култура на диалога би мог ла да спечели от една такава среща, и то 
без да се отклони от собствения си принцип на диалогичността: чрез опозна-
ването, разбирането и почитанието на „културата на мълчанието“ тя ще се 
обогати със съзнанието, че и мълчанието за религиозната тайна на другия може 
да представлява конструктивен фактор за междурелигиозното съжителство в 
едно мултикултурно общество14.

14	 За	езиковата	редакция	на	текста,	както	и	за	инициативата	и	подкрепата	за	публикуването	на	този	текст	в	
Християнство и култура	дължа	изключителна	благодарност	на	моя	професор	и	приятел	Георги	Каприев.
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Светослав Малинов

политиЧеската теология 

На ХуаН доНосо кортес: 

критика На либерализма и 

социализма

В историята на политическите идеи Хуан Доносо Кортес, маркиз де Валдегамас, 
винаги се свързва с католическата реакция срещу идеите на Просвещението и 
Френската революция. Жизненият път на испанския аристократ, политик и пи-
сател – от 1809 до 1853 – започва и завършва през първата половина на ХIХ век1. 
Не само за лаиците, но и за почти всички професионалисти в хуманитарните 
науки първата и последна среща с неговото име е в комбинация с това на съв-
ременниците му Жозеф дьо Местр, понякога и на Луи дьо Бонал зад етикетите 
„реакционери”, „ултраконсерватори”, „крайни традиционалисти”. В това силно 
стеснено пространство на обърнати към миналото мислители Доносо Кортес 
се подвизава с един-единствен текст – Опит върху католицизма, либерализма и 
социализма, разгледани според основополагащите им принципи (Еnsayo sobre el 
catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios fundamentales, 
1851). Още преди публикуването на тази книга, бързо преведена на основните 

1	 За	биографията	на	Хуан	Доносо	Кортес	препоръчваме:	Журавлев,	О.	В.	Хуан Доносо Кортес – апостол тра-
диционализма. –	В:	Хуан	Доносо	Кортес.	СОЧИНЕНИЯ,	изд.	„Владимир	Даль”,	Санкт-Петербург,	2006,	стр.	5-87;	
Kennedy,	John.	J.	“Donoso	Cortes	as	Servant	of	the	State”,	Review of Politics,	No.	41	1952,	pp.	520-555;	Westemey-
er,	D.	Donoso Cortes – hombre de estado y teologo,	Madrid,	Editora	Nacional,	1957;	Herrera,	R.	A.	Donoso. Cortes: 
Cassandra of the Age,	Grand	Rapids,	Eerdmans,	1995.	

Светослав Малинов е роден през 1968 г. Магистър по политология (СУ) и ма-
гистър по политическа философия (Йорк, Великобритания). Специализирал по-
литически науки в СаЩ, Великобритания, Норвегия и Италия. защитил док-
торат в областта на историята на политическата мисъл през 1999 г. От 
2000 г. е главен асистент по политическа теория във Философския факул-
тет на СУ „Св. Климент Охридски”. автор е на редица публикации в област-
та на политическата теория и историята на политическата мисъл. Със-
тавител е на двутомната антология Консерватизмът (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.). Гла-
вен редактор на теоретичното списание за политика и култура Разум. Де-
путат в 40-ото народно събрание (2005–2009 г.), а в момента е депутат в 
Европейския парламент от групата на Европейската народна партия.
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европейски езици, той е бил достатъчно известен в политическите кръгове със 
своите анализи и прогнози; така например неговата реч от януари 1850 г. в ис-
панския парламент за ситуацията в Европа впечатлява управляващите елити в 
западна Европа и Русия. В Испания Доносо Кортес е активен политик и писател, 
натрупал значително количество текстове и авторитет далеч преди послед-
ната си и най-успешна книга. Влиянието на неговото творчество върху испан-
ските и европейски съвременници никога не е било оспорвано. Монталамбер, 
Херцен, Шелинг, Ранке, Метерних, Бисмарк са по-ярките имена измежду многото, 
коментирали приживе неговите идеи. 

В писмо до свой приятел през 1851 г. Доносо Кортес пише, че вярва в своите 
идеи, но те ще триумфират след Потопа, който все още не е дошъл. „Ще ста-
нете свидетели на корабокрушение, след което всички, които са го претърпели, 
ще потърсят спасение на моята лодка”2. Беглото прехвърляне на началните 
страници на Опита запраща читателя в лабиринта на хилядолетни теологи-
чески спорове за грехопадението, сътворението, свободната воля, мисията на 
Църквата. Много скоро обаче се навлиза в полето на политическите идеи и дори 
реалната политика. Подобно надграждане на политическото над чисто тео-
логическа основа е крайно необичайна преграда пред разбирането на светски 
ориентираната публика, привикнала да редуцира политиката до всичко друго, но 
не и до теология. Представянето на осъществената в този мисловен контекст 
критика на либерализма и социализма е основната цел на настоящата статия. 
Връщането към теоретичното наследство на Доносо Кортес разкрива полити-
ческата драма на консервативните мислители на континента, изправени пред 
поредица от събития, потвърждаващи собствените им прогнози за пагубното 
развитие на човечеството след Френската революция.

I. Философия на историята

„Всички събития имат своето обяснение и произход във волята на Бога и во-
лята на човека и поради тази причина вечната тема на историята са Богът 
и човекът като активни и свободни същества”3. С тези думи Доносо Кортес 
започва своите Исторически изследвания (Bosquejos historicos), които пише, за да 
подпомогне обучението на инфанта Изабела в качеството си на неин наставник. 
Това е единственото произведение, в което испанският мислител директно и 
цялостно излага своята философия на историята, следите от която откриваме 
във всички последвали съчинения. Определян като „естествено предисловие” към 
знаменития Опит, този текст съдържа основните ориентири за подреждане и 
осмисляне на всички събития, засягащи човечеството.

Самото понятие „история” е дефинирано като „повествование за събитията, 
свидетелстващи за Божиите замисли по отношение на човечеството, както 
и за тяхното осъществяване било чрез Неговата пряка и чудотворна намеса, 

2	 Donoso	Cortes,	Juan.	OBRAS,	ed.	Juan	Manuel	Orti	y	Lara,	Madrid,	1891,	t.2,	p.	575.	
3	 Ibid.,	p.	498.
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било чрез свободата на човека”4. Човешката история, следователно, може да се 
раздели не само хронологически, но и съдържателно. Хронологически може да се 
говори за древна (от сътворението на света и човека до раждането на Иисус 
Христос) и съвременна (от раждането на Спасителя до наши дни) история. Съ-
държателно древната история се дели на свещена и светска, а съвременната 
история на църковна и светска. Върху тази „двойна” класификация Доносо Кор-
тес изгражда цялостна периодизация на светската история от сътворението 
до ХIХ век, чийто съкратен вид изглежда така:

Древна светска история

1. Събития преди Потопа (Сътворение на света и човека, установяване на се-
мейството, пребиваване на адам и Ева в рая, грехопадението и пр. до Потопа). 
2. Събития след Потопа (смешението на езиците, основаването на първите 
империи, пътят на еврейския народ и пр. до Римската империя и раждането на 
Иисус Христос).

Съвременна светска история

1. Събития, свързани с историята на Римската империя и първите векове от съ-
ществуването на Църквата (проповедите на апостолите, нравственият упадък 
на Рим и пр. до тържеството на Църквата при Константин Велики). 

2. Събития, свързани със Средните векове (нашествията на варварите, падането 
на западната империя и пр. до превземането на Константинопол от турците)5.

Дотук Доносо Кортес се придържа към традицията и в неговата интерпрета-
ция не можем да открием нищо оригинално. Истинският принос идва на края, 
при описанието на последния трети период от съвременната светска история, 
който заслужава да бъде представен без съкращения:

Събития, свързани с разложението и разпада на християнските държави:

• реформата, замислена и осъществена от Лутер, Цвингли и Калвин; нейното 
разпространение в Швейцария, Швеция, Дания, Прусия и Британските острови;

• Тридентският събор
• разпространението на християнското вероучение в азия, африка и америка;
• основаването на Йезуитския орден;
• религиозните войни; Тридесетгодишната война;
• Вестфалският мир; завършване на отстъпничеството;
• превръщането на феодалните монархии в абсолютни;
• война за укрепване на политическото равновесие в Европа;
• упадък на светската власт на папата;
• философските учения;
• въстанието в Нидерландия;

4	 Ibid.,	p.	503.
5	 Ibid.,	p.	504-506.
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• английската революция;
• войната за независимост в америка;
• изгнанието на йезуитите;
• Френската революция6. 

Грехопадението, раждането на Спасителя, Реформацията, Френската револю-
ция – това според Доносо Кортес са най-важните събития в човешката ис-
тория след сътворението. „Естественият триумф на злото над доброто 
и свръхестественият триумф на Бог над злото чрез пряко, лично, суверенно 
действие – това е цялата философия на историята”, пише испанският мислител 
до Монталамбер7. Последната глава на Исторически изследвания е посветена 
на опровергаването на теориите за усъвършенстването и прогреса. Във всички 
последвали съчинения, в публичните речи и личната кореспонденция откриваме 
тези възгледи като основа при формулирането на общите закони на развитие-
то и политическите оценки. В реч пред испанския парламент от 4 януари 1849, 
известна като Реч за диктатурата (Discurso sobre la dictadura), намираме тъкмо 
такова тяхно приложение:

Имаме само две възможни форми на контрол [над човека]: едната е вът-
решна, другата е външна; едната е религиозен контрол, другата е по-
литически контрол. Природата им е такава, че когато барометърът на 
религията се издигне, барометърът на потисничеството пада надолу, а 
когато религиозният барометър е паднал, политическият барометър, т.е 
политическото потисничество и тирания, се издига. Това е закон на чове-
чеството, закон на историята8. 

Няма никакво съмнение, че човечеството е навлязло в лош и опасен период. 
Оттук и дълбокият песимизъм на Доносо Кортес относно бъдещето на Европа. 
Трагичните събития през последните три столетия са рожба на тежки и вред-
ни заблуди – впрочем такива заблуди винаги е имало, но те са били известни 
само на малцина и са оставали затворени в книгите и високообразованите 
кръгове. Днес обаче ги откриваме в самите институции, в законите, в преса-
та, в литературните салони. за пръв път подобни заблуди се прегръщат от 
толкова много хора, превръщат се в обществена сила и проникват дълбоко в 
политиката. Както в миналото, така и днес тези заблуди са теологически по 
своя произход и същност. Техните истински корени трябва да се търсят мно-
го по-дълбоко, защото съпътстват човешкия род още от прогонването му от 
Райската градина. 

II. Природата на човека

Всички политически идеи могат да бъдат проверени според това дали пред-
поставят „по природа зъл” или „по природа добър” човек. Този критерий за кла-

6	 Ibid.,	p.	507-508.
7	 Цит.	по:	Neil,	Thomas.	“Juan	Donoso	Cortes:	History	and	Prophecy”,	Catholic Historical Review,	January	1955,	p.	
399.
8	 Donoso	Cortes,	Juan.	OBRAS,	t.2,	p.	87.
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сификация, наречен „антропологически придатък на политическите теории”, е 
предложен от немския юрист и политически мислител Карл Шмит9. Посветил 
стотици страници на Доносо Кортес, Шмит има основна заслуга за съхраняване 
и утвърждаване на неговото теоретично наследство извън испаноговорещите 
научни среди. Според него Доносо Кортес е най-крайният измежду всички „ан-
тропологически песимисти”, по-краен от Макиавели, Хобс, Босюе, дори Местр. 
Това, което испанецът „казва за естествената порочност и подлост на човека, 
е по-ужасно от всичко… Неговото презрение към хората не познава никакви 
граници; техният сляп разсъдък, нищожната им воля, комичното увлечение по 
плътските страсти му изглеждат толкова жалки, че всички думи на всички чо-
вешки езици не стигат, за да изразят цялата долнопробност на тези мизерни 
твари”10. Като илюстрация Шмит привежда цитат от Опита, който нито един 
коментатор не може да пропусне:

Ако Бог не бе възприел човешка природа и чрез това не бе я възвисил до 
Себе Си, ако, възвисявайки я, не бе оставил в нея искрата на Божест-
веното благородство, то тогава трябва да призная, че за да се изрази 
низостта човешка, ние не можем да намерим нужните думи в нито един 
език. За себе си мога да кажа, че ако моят Бог не бе приел човешка плът 
в утробата на жена и ако не бе умрял на кръста заради целия човешки 
род, то влечугото, което стъпквам с крак, би било по-малко презряно от 
човека (el reptil que piso con mis pies sería á mis ojos ménos despreciable que 
el hombre)11. 

Няма нищо по-очевидно от причисляването на Доносо Кортес към лагера на 
консерваторите мизантропи. Съзнанието му за грях е универсално и толкова 
интензивно, че френският духовник абат Гадуел, който критикува Опита от по-
зициите на католическата догматика, изрично подчертава, че предложената в 
него интерпретация на човешката греховност и злост е силно преувеличена и 
се доближава до възгледите, отхвърлени на Събора в Трент12. Тук е мястото да 
отбележим, че Доносо Кортес никога не се е смятал за теолог и сам приз нава 
своята неподготвеност и невежество по тези проблеми13. Не трябва да се из-
пуска, че началният тласък на неговите разсъждения е даден от усещането му 
за остра политическа криза в цяла Европа, а крайната им цел е разобличаване 
на онези идеи, които са я предизвикали. Оттук и изненадващата посока, която 
поема радикалната му критика на човешкия разум:

Човекът, паднал и съгрешил, не е бил създаден за истината, нито пък 
истината е била създадена за падналия и съгрешил човек. След грехопа-
дението, извършено от човека, Бог положил между истината и човешкия 

9	 Шмит,	Карл.	Понятието за политическо,	УИ	„Св.	Климент	Охридски”,	София,	2008,	стр.	56.
10	 Schmitt,	Carl.	Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souvärenität, Berlin,	Duncker&Humblot,	1934,	
s.	145.
11	 Donoso	Cortes,	Juan.	Еnsayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios 
fundamentales,	Madrid,	1851,	p.	372-373.	
12	 Schmitt,	Carl.	Politische Theologie,	s.	142.
13 Œuvres de Donoso Cortes, ed.	Louis	Veuilllot,	Paris,	1858,	v.2,	p.	207. 
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разум постоянно отвращение и непреодолима неприязън. Истината носи в 
себе си титлите на своя суверенитет и не се нуждае от оправдание, за 
да наложи своето иго; докато човекът, откакто е въстанал срещу Бога, 
не се съгласява с никакъв друг суверенитет с изключение на своя собст-
вен, освен ако предварително не са го попитали за неговото съгласие и 
разрешение. Ето защо когато пред очите му застане истината, той ту-
такси започва да я отрича и това отрицание означава, че утвърждава сам 
себе си в качеството си на независим суверен. Ако не може да я отрече, 
той влиза в борба с нея, борейки се по този начин за своя суверенитет. 
Ако истината победи, той я разпва; ако бъде победен, се впуска в бягство; 
когато бяга, си мисли, че бяга от наложеното от нея робство; когато я 
разпва, си мисли, че разпва своя тиран14.

Доносо Кортес никога не напуска пространството на систематичните аналогии 
между теология и политика. Суверенитетът на истината е непоносимо потис-
ничество за разбунтувалия се и търсещ еманципация от своя Създател човек. 
Същевременно, ако не я приеме с цялото си сърце, човек е обречен на страдания, 
пораждани непрекъснато от собствения му рационализъм. Бунтувайки се срещу 
Божествената истина, разумът изпада във фалшива свобода, хвърляйки човека 
в пропастта на абсурда. 

От друга страна, между човешкия разум и абсурда има тайно влечение и близ-
ко родство. Грехът ги е съединил в брак, който нищо не може да разкъса. аб-
сурдът напълно триумфира над човека, защото е лишен от каквото и да било 
право, предхождащо и превишаващо човешкия разум. Човекът приема абсурда, 
защото последният няма нищо, няма права, няма и претенции. Волята на чо-
века приема абсурда, защото абсурдът е рожба на собственото му мислене 
и човек изпитва задоволство, защото това е негова рожба, негово слово, за-
щото представлява живо свидетелство за собствената му творческа мощ. В 
този творчески акт човек се уподобява на Бога и нарича себе си Бог. Какво 
значение има, че друг е Бог на истината, след като той е бог на абсурда? 
Най-малкото човек е независим като Бог и е суверен като Бог; възхищавайки 
се на сътвореното, той се възхищава на себе си, възвеличавайки сътвореното, 
възвеличава себе си15.

Триумф на абсурда – това може да се види навсякъде в моралния и политическия 
свят. Който иска да покори хората и да властва над тях, не трябва да претен-
дира да е носител на ясни и очевидни истини и не трябва да търси аргументи, 
за да убеждава; напротив, казва Доносо Кортес, кажете на хората, че две и две 
не е четири, а пет, кажете им, че няма Бог, че мъдростта на вековете е кълбо 
от слепи предразсъдъци, че няма ад и рай след смъртта или пък че светът, в 
който живеем днес, е ад, но утре ще стане рай; кажете им, че всяка власт е 
тиранична, а всяко подчинение – робство, че свободата, равенството и брат-
ството са несъвместими с християнството, кажете им, че собствеността е 

14 Donoso Cortes, Juan. Еnsayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios 
fundamentales, Madrid, 1851, p. 65.
15	 Ibid.,	p.	66.
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кражба, а анархията – ред. Тогава всички ще се изумят от вашия ум и ще ви 
уважават. Страстното влечение към такива абсурди – зад които лесно можем 
да разпознаем Русо, Прудон, Бакунин – поражда европейските катастрофи. 

Само Бог може да обърне хората към истината и тези думи в Евангелието кри-
ят дълбока тайна, която предците ни са знаели, но днешните им синове отри-
чат. Те свидетелстват за Божието всемогъщество и непреодолимото безсилие 
на човешкия род (la impotencia radical, invencible, del género humano)16. Човешкият 
разум следва заблуждението подобно на любяща майка, готова да следва своя 
син дори и в най-дълбоката пропаст. заблуждението носи смърт, но какво зна-
чение има това за една майка, която се оставя в ръцете на сина си17. Хората 
прегръщат заблужденията и тръгват по ума на софистите. След софистите 
идват революциите, зад революциите крачат палачите18.

III. Критика на либерализма

Основата, на която стъпва Доносо Кортес, за да формулира каквито и да било 
съждения относно политиката, е католицизмът. В него е концентрирана ис-
тината, и то по-начин ясен, категоричен и будещ възхищение. Преди да се 
трансформира в ensayo sobre el liberalismo y el socialismo, книгата Опит върху 
католицизма, либерализма и социализма е изцяло ensayo sobre el catolicismo – Оп-
итът започва с чисто теологическо изложение, посветено на Сътворението, 
ангелското прегрешение, грехопадението, свободната воля, триумфа на Иисус 
Христос, Църквата… Още в първите страници обаче е хвърлен мостът, който 
ще изведе читателя от теологията към политиката. 

Политическите и социални науки съществуват единствено като произволни кла-
сификации, създадени от човешкия ум. Поради своята немощ човек е принуден да 
разграничава това, което у Бог е в просто единство. Човешкият ум разгранича-
ва твърденията (afirmaciones) за политическото от твърденията за социалното 
или религиозното, независимо че у Бог съществува само едно неделимо и върхов-
но утвърждаване. Така всеки, който говори за някаква наука, всъщност импли-
цитно говори за Бога, т.е. търси теологическо познание. Теологията е „вечният 
предмет на всички науки, така както Бог е вечният предмет на всички човешки 
умозрения (especulaciones humanas)”19. Убежденията на отделния човек не могат 
да променят действието на този принцип. Всяко слово, всяка мисъл е под фор-
мата на твърдение за Бога, дори и да е проклятие или отрицание. Както този, 
който изрича „Мразя Бог” или „Бог не съществува”, така и този, който казва 
„Господи, аз съм твой покорен слуга”, принадлежат към определена теологическа 
система. Единият хули, другият се моли, но и двамата изказват твърдение за 
Него, споменавайки името Му. 

16	 Ibid.,	p.	71.
17	 Ibid.,	p.	137
18	 Ibid.,	p.	6-7.
19	 Donoso	Cortes,	Juan.	Еnsayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo, considerados en sus principios 
fundamentales,	Madrid,	1851,	p.	7-8.
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Оттук следва, че „всяко твърдение относно политиката или обществото пред-
полага твърдение относно Бога или – което е същото – всяка политическа или 
социална истина се превръща в истина теологическа”20. Разрушителните по-
литически и философски идеи имат много лица, но в крайна сметка зад цялото 
тяхно разнообразие се оказва скрита погрешна и злонамерена теология. защото 
теологията, бидейки наука за Бога, е като океан, събрал и обхванал всички нау-
ки, така както Бог събира и обхваща всичко съществуващо. затова и във всеки 
сериозен политически въпрос има скрит теологически въпрос21. Всяко учение за 
политиката и обществото неизбежно се сблъсква с големите въпроси за Бога и 
човека, за природата на доброто и злото. Както либерализмът, така и социализ-
мът трябва да се изправят пред „съда на теологията”. 

Либерализмът не осъзнава дълбоката обвързаност на теологията с всички по-
литически и социални въпроси. Неговите представители не дават точно обяс-
нение на своето разбиране за Бога и човека – същевременно те не достигат 
до открито изповядване на атеизъм. Приемат съществуването на Бог, но за 
тях Той е някакъв абстрактен и равнодушен Бог, който участва в управлението 
на човешките дела чрез определени закони, установени при Сътворението. Не 
се меси в ръководенето на делата човешки, заложил е законите в началото и 
е оставил нещата в ръцете на хората, най-достойни за управлението измежду 
които са философите. Бог наистина е Творец и Цар на съществуващото, но 
пребивава в някакво величествено неведение относно управлението на собст-
веното Му царство22. 

Невежеството и презрението на либералите спрямо теологията не означава, 
че те могат да избегнат връзката си с нея – по същество те са деисти. Тази 
обвързаност между политическа и теологическа ориентация се илюстрира убе-
дително с напомнянето, че Лок, Волтер, Хюм, Монтескьо – безспорни автори-
тети на либералната традиция – са определяни като деисти. за всички тях е 
характерен стремежът да се изведе Бог извън света и максимално да се обез-
сили и обезличи присъствието Му. Независимо от различните нюанси и степени 
на радикализъм деистите винаги се застъпват за по-голяма роля на разума в 
обяснението на природата, човека и обществото, за сметка на Откровението 
и Църквата. По същия начин и либералите, без да се осмеляват открито да от-
хвърлят християнството, непрекъснато подкопават авторитета на Църквата 
и се стремят максимално да я изтласкат извън политиката и управлението. 
Разрушават църковния авторитет, но не го заместват с този на светската 
власт. Позовават се на авторитета на човешкия разум, но не го обвързват с 
определена организация или институция. Не приемат Църквата да се произнася 
относно истината и заблужденията, но и не позволяват на нищо друго и на ни-
кого другиго да заеме нейното място. 

Либерализмът едновременно отрича както на Църквата, така и на Държавата 

20	 Ibid.,	p.	6
21	 Ibid.,	p.	3.
22	 Ibid.,	p.	196.
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правото да се произнасят и да дават окончателна оценка относно семейните, 
политическите и социалните истини, върху които се крепи човешкото съжител-
ство. Векове наред единствено Църквата е имала това право да утвърждава и 
отрицава, да определя истините и да прогонва заблудите – нейната вероучи-
телна нетолерантност е спасявала света от хаос (la intolerantia doctrinal de la 
Iglesia ha salvado el mundo del caos) 23. затова и всяко общество, „освободено” от 
нейния авторитет, е обречено да изпадне в безплодни и разрушителни спорове. 
Либералите не се притесняват от това последствие – те го наричат „принцип 
на свободната дискусия” и го поставят в основата на съвременните консти-
туции. По абсурден начин те съчетават отхвърлянето на всяка претенция за 
непогрешимост (la infalibilidad) с вярата в непогрешимостта на самата дискусия. 
Непогрешимостта не може да се роди чрез дискусия, ако изначално не присъства 
в някоя от спорещите страни. В спора не се ражда истината, ако спорещите са 
изначално заблудени; само заблуда и нищо повече може да се роди в такъв спор. 
Всичко се свежда до въпроса непогрешима ли е човешката природа, или е склонна 
да се заблуждава24. 

Католицизмът има ясен отговор: човек е създаден от Бога, грехът – от човека, 
заблудата, страданието и смъртта – от греха. Но, добавя католицизмът, за 
греха има изкупление, човекът има възможност да разкъса оковите на заблудите 
и страданията; за тази цел Бог е създал безсмъртната и непогрешима Църква. 
Само тя представлява лишената от грях човешка природа (la naturaleza humana 
sin pecado) както е излязла изпод ръцете Божии, пълна с праведност и благо-
дат. В нея е спасението, в нея е истината. В мига, в който хората забравят 
това и се обърнат към журналистите, философите и писателите в търсене на 
истината, в умовете нахлува мрак. започва дискусия, а дискусията е вселенски 
разрушител (disolvente universal), чиято тайна сила не се разбира; тя може и да 
унищожи враговете ти, но мигом след това се захваща с теб самия:

Дискусията е меч, който ослепява духа; не могат да я спрат нито бди-
телността, нито стоманената ризница; дискусия е наименованието, под 
което пътува смъртта, когато иска да не я разпознаят и да остане 
инкогнито (la discusion es el titulo con que viaja la muerte, quando no quiere 
ser conocida y anda de incognito). Според католицизма може да се каже, че 
мъжът е бил погубен, защото е влязъл в дискусия с жената, а жената – 
защото е имала дискусия с дявола. Впоследствие, твърдят католиците, 
същият този дявол се явил на Исус в пустошта, подстрекавайки го към 
духовно сражение или, както бихме казали, към открита дискусия. Само 
че за разлика от преди този път той попаднал на по-разумен противник, 
който му казал „Махни се, сатана”, слагайки край на изкушението за дис-
кусия и на дяволските номера25.

Доносо Кортес концентрира цялото си презрение към либерализма в знаменито-

23	 Ibid.,	p.	42.
24	 Ibid.,	p.	39.
25	 Ibid.,	p.	203.
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то си определение на буржоазията като „дискутираща класа” (clasa discutidora). 
Постоянно обсъждаща, превърнала свободата на словото в заместител на рели-
гията, тя иска да съчетае политически несъчетаеми неща; нейните представи-
тели не смеят да мислят радикално – винаги спират по средата в стремежа да 
избегнат реалния конфликт. Не харесват старата монархия, но нямат смелост 
да бъдат антимонархисти – не са убедени републиканци и се отвращават от 
идеята за народния суверенитет. Мразят аристокрацията и искат ограничава-
не на нейните права, но не искат пълни права за народа и изпитват ужас от 
идеята за народния суверенитет. атакуват силната позиция на Църквата, но 
не искат да я унищожат – искат само да отнемат нейната собственост и да 
намалят нейното влияние. По нито един политически въпрос либералите нямат 
смелостта да отидат докрай.

Школата на либерализма започва да господства само тогава, когато 
обществото отслабва; времето на нейното господство съвпада с пре-
ходния и краткотраен период, през който светът не знае кого да пред-
почете – Варава или Исус – и се колебае между догматическото утвър-
ждаване и върховното отрицание. В такова време обществото охотно 
позволява да го управлява школа, която никога не казва „утвърждавам” 
или „отричам”, а винаги казва „различавам” (que nunca dice „afirmo” ni 
„niego”, y que a todo dice „distingo”). Основният интерес на тази школа е да 
предотврати настъпването на момента на радикалното отрицание или 
абсолютното утвърждаване; и за да не настъпи този момент, либерали-
змът чрез дискусия смесва всички понятия и разпространява скептици-
зъм, знаейки, че ако хората постоянно слушат от устите на софистите 
доводи „за” и „против” по всички въпроси, то най-накрая те вече няма да 
знаят на чия страна да застанат и ще започнат да се питат дали ис-
тината и заблудата, справедливостта и несправедливостта, низостта и 
честността се различават помежду си, или са едно и също нещо, гледано 
от различен ъгъл26.

Подобен период не може да трае твърде дълго. Човек е роден, за да действа, 
а непрестанната дискусия е враждебна на действието. затова либерализмът 
е най-безплодната (mas estéril) измежду всички школи. Неспособен е да сътвори 
добро, понеже нищо позитивно не утвърждава; неспособен е и на радикално зло, 
понеже всяко категорично и смело отрицание на традицията го притеснява и 
плаши. Не би представлявал никаква заплаха, ако не проправяше пътя за нещо 
много по-голямо и разрушително, нещо, което се противопоставя на християн-
ската цивилизация като цяло и за което „либералната фаза” на Европа е прелю-
дия към истинската революция – учението на социализма.

IV. Критика на социализма

Представената дотук критика дава възможност на съвременния читател да 
забележи определени различия между доминиращото разбиране за либерализма 

26	 Ibid.,	p.	200.
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днес и това от средата на ХIХ век. Най-малкото не са цитирани класиците 
на либерализма и основни „мишени” на всяка подобна критика – Лок, Бентам, 
Мил и Токвил. Редно е да припомним, че самото понятие „либерализъм”, оказало 
се с испански произход, е все още в процес на смислово изчистване и тепърва 
ще се налага като безспорно и полезно в политическата теория и практика. 
Същото е и при разглеждането на социализма. Очакващите задължителната 
критика на Маркс и Енгелс ще останат изненадани – техните имена дори не 
са споменати. Често се срещат имената на Сен-Симон, Шарл Фурие и Робърт 
Оуен, а на позабравения днес Пиер Жозеф Прудон, наречен „олицетворение на 
рационализма” и „съвършен образец на социалистическа гордост” (tipo perfecto 
del orgullo socialista), са отделени десетки страници с конкретна и задълбочена 
критика27. 

Това е така, защото Доносо Кортес се противопоставя на идейни течения, 
които са все още твърде динамични и не са изживели собствените си противо-
речия и вътрешни борби. Не са се превърнали в теоретична система със свои-
те авторитети и „свещени” текстове, не са оформили традиция, която да ги 
представя с обичайната прегледност и подреденост. Най-важните им послания, 
обаче вече са налице и разклащат политическия ред на Европа. В този момент 
Доносо Кортес се оказва в привилегирована позиция да разбира и критикува. 
Като човек с висока ерудиция и научна образованост, същевременно ревностен 
католик, политик и дипломат, той изпреварващо развива чувствителност към 
духовно-политическите последствия от новите идеи, останали незабелязани за 
неговите съвременници. Тръгвайки към тях, без да се отклони от позициите на 
католицизма, Доносо Кортес изгражда политическа теология, която поразява 
със своята радикалност и оригиналност. Това е и част от обяснението на не-
очаквания дори за самия автор успех на Опит върху католицизма, либерализма 
и социализма.

След прочитане на цялата книга у читателя остава усещането, че за Доносо 
Кортес социализмът е по-опасен, но и заслужава много по-голямо уважение от 
либерализма. Той се оказва по-решителен, по-силен и по-достоен противник. ако 
някога започне идейна битка само между либерализма и социализма без участие-
то на католицизма, то тя ще бъде кратка и никой не може да се съмнява на чия 
страна ще бъде победата. Социалистическата школа превъзхожда либералната 
както по характера на проблемите, пред които се изправя, така и по тяхното 
формулиране и разрешаване28. Социалистите разглеждат нещата в цялост и с 
голяма лекота излизат от лабиринта на безплодните разсъждения, в плен на 
който се оказва либерализмът. за разлика от неяснотите и недомлъвките на 
либералите всички социалисти са рационалисти – от философска, републикан-
ци – от политическа и атеисти – от религиозна гледна точка. 

Общото рационалистко начало на либерализма и социализма най-добре илюстри-
ра и разликите между тях. Прегърнали рационализма, либералите се страхуват 

27	 Ibid.,	р.	213;	р.331;	pр.	211-226;	рр.	235-240;	рр.	315-328.
28	 	Ibid.,	p.	207.
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да изминат целия отворен от него път и спират по средата, задоволявайки се 
с деизъм, критика на монархията, аристократичните привилегии и Църквата, 
избягвайки категоричните твърдения и отрицания; тръгвайки от същата фи-
лософска позиция, социалистите смело подминават либералите и пристигат до 
отрицание на монархията и на съществуването на Бога, утвърждавайки народ-
ния суверенитет и нуждата от социална революция. Всъщност социалистите 
са едни по-решителни, по-логични и по-последователни либерали. Те имат на-
мерението наистина да се опрат единствено на разума при разрешаването на 
всички проблеми, засягащи религията, обществото, политиката и човека. Искат 
да изградят система, в която на разума се приписва абсолютен суверенитет и 
пълна независимост:

Такава система обаче носи в себе си три едновременни отрицания: на от-
кровението, на благодатта и на провидението (tres negaciones simultaneas: 
la de la revelacion, la de la gracia y la de la providencia). Откровението се 
отрича поради това, че противоречи на всеобхватните правомощия на 
разума, благодатта – поради това, че противоречи на неговата независи-
мост, а провидението – поради това, че противоречи на пълния му сувере-
нитет. Ако се вгледаме както трябва, ще видим, че тези три отрицания 
се сливат в едно, а именно отрицание на всяка връзка между Бога и чове-
ка (la negacion de todo vinculo entre Dios y el hombre), защото, ако човек не 
е свързан с Бога чрез откровението, благодатта и провидението, то той 
изобщо не е свързан с Него29.

Да се поддържат тези отрицания относно връзката между Бог и човек озна-
чава по същество да се отрича Неговото съществуване. Да отричаш Божест-
вените атрибути, но да не смееш да отречеш съществуването Му, е абсурден 
компромис, който само либералите могат да поддържат. Социалистите отиват 
докрай – Бог не съществува и следователно всичко, включително и човешкият 
свят, трябва да бъде обяснено без Него. Доносо Кортес уважително признава, 
че за разлика от либералите, социалистите осъзнават грандиозността на тази 
своя задача и нямат илюзии, че тя ще бъде решена с половинчати и компромисни 
мерки. 

Не само социалистическото, но и всяко разбиране на политиката изисква обяс-
нение на произхода на злото в човешките и обществените дела. Все още никой 
не си е позволил да бъде дотам безразсъден, че да се възползва от обратната 
логическа възможност и да отрече присъствието на злото в света. Либера-
лите смятат, че злото се ражда от политическите институции, които сме 
наследили с течение на времето и чието подменяне води към благо. Социа-
листите правят още една крачка – не само политическите, но и социалните 
институции трябва да бъдат променени. Преустройството, което те търсят, 
е много по-радикално. Освен това социалистите смятат, че човек е изначално 
разумен и склонен към добри дела – нещо, което либералите с обичайната си 
нерешителност нито пот върждават, нито отричат. Тук социалистите проявя-

29	 	Ibid.,	pр.	208-209.
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ват прозорливост, защото никакъв призив за промяна не би имал смисъл, ако 
злото не се ражда от политиката или икономиката, а извира от самия човек. 
В такъв случай единствено призивът за вътрешно преобразяване на човека – 
а той безостатъчно принадлежи на Църквата – води към спасение. за да се 
критикуват традиционните институции и да се предлага преустройство на 
обществото, трябва да се утвърждава открито, че човек е добър по природа. 
Но за да стори това, социализмът трябва да отрече нещо, което е основопо-
лагащо за всеки християнин:

Фундаменталното отрицание за социализма е отрицанието на греха (la 
negacion fundamental del socialismo es la negacion del pecado)… Като след-
ствие от него ние достигаме до поредица от отрицания, засягащи Бо-
жественото, човешкото и социалното битие… Социалистите отричат 
греха, а заедно с това и възможността за грях. Ако отречем тези две 
неща, то оттук следва и отричане на човешката свобода, която по ни-
какъв начин не може да бъде постигната, без да се допусне грехът или 
поне да се признае способността на човешката природа от невинна да се 
превърне в греховна30.

Отречем ли човешката свобода, то отричаме и човешката отговорност; то-
гава трябва да отречем смисъла на наказанието, а оттук Божественото и чо-
вешкото управление. ако сме отрекли индивидуалната отговорност, то тогава 
отричаме и общата отговорност, а оттук и отговорността на всяка човешка 
общност. Така отричаме и възможността за човешка солидарност, защото от-
рицанието на единството на всички хора е пряко следствие от отрицанието 
на греха. Във всички посоки фундаменталното отрицание на социализма води до 
нихилизъм (nihilismo) и логическа необходимост да се изгражда наново светът на 
човека. Това ще бъде свят без свобода и отговорност, без солидарност в дър-
жавите и семействата, без нужда от управление и без собственост, без връзка 
между минало и настояще31. Събрани на едно място, отрицанията и твърдени-
ята на социализма са поредната илюстрация за „тайното влечение и близкото 
родство” между човешкия разум и абсурда:

Да вярвам в равенството на всички хора, виждайки, че те са неравни, да 
вярвам в свободата, виждайки, че робството е установено навсякъде, да 
вярвам, че всички хора са братя, след като историята учи, че те са вра-
гове, да вярвам, че има някаква обща съвкупност от беди и славни дела 
за всички, родени на този свят, и в същото време да виждам, че бедите 
и славата са индивидуални, да вярвам, че трябва да се съобразявам с 
човечеството, след като искам човечеството да се съобразява с мен, 
да вярвам, че същото това човечество е в центъра на моите действия, 
след като поставям самия себе си в неговия център; и накрая, да вярвам, 
че съм длъжен да вярвам във всичко това, след като тези, които ми го 
предлагат, твърдят, че трябва да вярвам само на собствения си разум, 

30	 Ibid.,	pр.	332-333.
31	 Ibid.,	pр.	334-336.
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който влиза в противоречие с всичко, което ми предлагат – това е такъв 
откровен абсурд и немислима нелепост, че занемявам от изумление32. 

Като завършени атеисти социалистите неусетно прехвърлят Божествените 
атрибути върху човека, защото, бидейки добър по природа, той е способен 
само чрез своя разум да подреди света така, че да изкорени злото от него. В 
този нов свят няма нужда от Бог и изкупление, човекът сам е в състояние да 
се спаси. Сега наистина става ясно откъде идва превъзходството на социа-
лизма над либерализма. Той дава смели и цялостни отговори на най-важните 
въпроси, не ги избягва и не се страхува да следва логиката на отрицанието, 
която рационализмът изисква. Тръгва дръзко към големите проблеми и предла-
га винаги еднозначни и окончателни решения. Казва открито какво мисли за 
Бога, за човека, за доброто и злото. Социализмът е силен, защото е богосло-
вие – но той е богословие сатанинско (una teologia satanica)33. В бъдещия ход 
на историята той ще надмогне либерализма, но ще бъде разгромен от бого-
установената теология на католицизма. Човечеството e в началото на този 
колосален сблъсък.

V. Заключение

Доносо Кортес е първият мислител, осъществил критика на либерализма и со-
циализма от позициите на католицизма34. По този начин се превръща не само 
в пророк, вещаещ беди на Европа и света, каквито в първата половина на ХIХ 
век съвсем не са рядкост, но и в критик, който с максимална точност и конк-
ретност назовава опасността и идентифицира нейните носители. Категорич-
ността, с която испанският политик разпознава и назовава тези политически 
врагове – именно врагове, а не конкуренти или опоненти – го води към сблъсък 
на бойното поле на една война на идеите, която по негово време едва започва, 
продължава през следващия век и дори по-нататък. Доносо Кортес не е поред-
ната Касандра сред континенталните консерватори, отличаващ се от своите 
съмишленици единствено по дълбочината на убежденията си, силата на своето 
въображение или яркостта на метафорите си. за разлика от тях той предлага 
конкретно политическо решение, което черпи своята легитимност не от ми-
налото, а от непосредствената нужда от защита на традиционния европейски 
ред, чиито разнородни врагове добиват ясен политически облик в средата на 
ХIХ век.

Разглеждането на същността и практическата реализация на предложеното 
от Доносо Кортес политическо решение изисква отделно изследване. Тук ние 
разкрихме единствено неговите теологически основания чрез критиката на 
либерализма и социализма, които често биват пренебрегвани от светски ори-
ентираните политически анализатори. Наричано „теория на католическия ав-
торитаризъм”, това политическо решение е в максимална степен ориентирано 

32	 Ibid.,	pp.	305.	
33	 Ibid.,	p.	201.
34	 Briefs,	Goetz.	Donoso Cortes. A Christian Statesman and Political Philosopher,	St.	Louis,	1938,	p.	21-22.
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към бъдещето и политическата практика. Оставайки крайно критично към ли-
бералната демокрация, то същевременно отхвърля със същата категоричност 
както левите, така и десните тоталитарни режими. Благодарение на неговите 
идеи се удържа възможност за избор не само чрез противопоставянето между 
либерална демокрация и тоталитарна тирания, но и чрез алтернативната опо-
зиция между традиционно легитимиран авторитаризъм и светски антихристи-
янски режими. По този начин Доносо Кортес се оказва един от малцината 
политичес ки мислители на своя век, чиито аргументи директно се използват 
за легитимиране на реално съществуващи политически режими35, възникнали 
далеч след смъртта му.

35	 За	подкрепящи	подобна	теза	аргументи	вж.:	Robinson,	Richard.	The Origins of Franco’s Spain. The Right, the 
Republic and the Revolution, 1931-1936,	Newton	Abbot,	David	&	Charles,	1970;	Pike,	Frederick.	“Spanish	Origins	
of	the	Social-Political	Ideology	of	the	Catholic	Church	in	the	Nineteenth-	Century	Spanish	America”,	The Americas,	
No.1,	1972,	pp.	1-16;	 Linz,	 Juan.	 “Una	 teoria	del	 regimen	del	autoritario.	 El	 caso	de	Espaňa”	 in	Payne,	Stanley	
(editor).	Politica en la sociedad en la Espaňa del siglo XX,	Madrid,	1978;	Menendes,	Augustin	Jose.	Shifting Legal 
Dogma: From Republicanism to Fascist Ideology Under the Early Franquismo,	Center	for	European	Studies,	Oslo	Uni-
versity,	2002;	Spektrowski,	Alberto.	“Maistre,	Donoso	Cortes	and	the	Legacy	of	Catholic	Authoritarianism”,	Journal 
of the History of Ideas,	No.2,	2002,	pp.	283-302.
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Божидар Кунчев

за словото, което спасява

Творчеството на Милош е многозначен образ на живота и човека, осъзнат като 
изключителност, странност и самотност на човека, дефиниран от поета като 
„само за себе си неразбираемо същество, което непрекъснато надскача собст-
вените си възможности”. Творчеството на Чеслав Милош е това, което той 
казва за поезията: „събиране на данни за върховните неща в човешката конди-
ция”. Същевременно то се предпоставя от изключителното чувство за отго-
ворност, защото, както Милош казва, „Всеки, който някога е дишал, носи отго-
ворност. / за въздуха? Неразума? Илюзията? Идеята” (Шест лекции в стих). 
Но творчеството му и най-вече поезията му е също и търсеното и намерено 
спасение – неговото собствено и на света. Милош го заявява директно и без 
патос, но с цялата сила на една изстрадана убеденост:

Какво е поезията, която не спасява 
народи и хора? 
Съучастничество в официалните лъжи, 
песен на пияници, които след миг ще бъдат с прерязано гърло, 
читанка от стаята на госпожица.

Милош, нека да цитирам една от проницателните констатации за него, е „стре-
меж към централната точка на човешкото съзнание и осъзнаване на нейната 
необозначеност и неизразимост; това е металитература, тоест слово, което 
не комуникира, а пречиства” (а. Киовски). Ще цитирам и още една констата-
ция, според която Милош е „образец на човек, свръхчувствителна сонда, която 
общес твото пуска в историята, за да узнае доминантата на своето предоп-

Проф. д-р Божидар Кунчев е преподавател във Факултета по сла-
вянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. автор е на реди-
ца книги в областта на литературната критика и история. По-
известните от тях са монографиите му върху творчеството на 
Иван Пейчев, александър Вутимски, александър Геров и Радой Ра-
лин. През 2003 г. бе издаден научният му труд Човешката участ 
в творчеството на Атанас Далчев, Александър Вутимски и Алек-
сандър Геров. Сътрудничи на демократичните медии с публицисти-
ка и есеистика върху проблеми на нашата съвременност. Член е на 
Сдружението на българските писатели.
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ределение, да получи предупреждение за историческите заплахи, а може би и 
рецепта за тяхното надмогване” (Й. Яжембски). Изкушавам се да цитирам и 
мисълта на Карпински, според която „Милош е един от малкото творци в наше 
време, съхраняващи чувството за йерархия на ценностите. На скептичния и ре-
лативистичен език на епохата той гледа с дистанция и дълбоко недоверие”. Тези 
точни и обосновани твърдения хвърлят много светлина в опита ни да разберем 
още по-добре поета, отишъл надалеч във вселената на духа. На поета, който 
признава пред Йосиф Бродски, че целта, която преследва, е реалността. Но ще 
отбележа, че и най-проникновените изследвания върху Милош ще ни помогнат 
само ако използваме целия си ресурс от умствена, морална и духовна енергия. 
защото Милош е необикновен творец. Нееднозначните му внушения, понякога 
и взаимоизключващи се, са сериозно изпитание за всеки от нас. Опитал се да 
проумее „неуловимия смисъл на света” (Зима), нарекъл себе си „екстатичен пе-
симист” (Земята Урло), поискал да филтрира „порядък от хаоса” (Великопостна 
песен) в борба със „съпротивляващата се материя”, от която, според собстве-
ното му признание, не е събрал нищо освен красота (Не повече), „колебаещ се 
между анатемата и екстаза” според вярната преценка на Карпински, Милош е 
труден автор. И не заради езика си, а защото трябва да проумее този „необича-
ен” свят, който е в едно и също време „прекрасен и страшен” (Не е по силите 
ми). Трудно му е било да прибягва до най-различни подстъпи към него, при това 
със скръбното разбиране, че „Нашето изтръгване от обичайността на света 
напомня усилията на мухата, залепнала с единия си крак за мухоловката” (Не е 
по силите ми). Трудно му е било, защото стремежът му е насочен към истина-
та за дилемите и сривовете на човека, какъвто е бил и какъвто ще бъде утре. 
Милош знае, че поезията е най-добрият инструмент „на съзнанието на човека, 
размишляващ за върховните неща” (Особен миг). Но той знае също, че поезията 
все по-трудно ще налага истината, за която споменава пред Йосиф Бродски 
– че „йерархията е фундаментът на изкуството и въобще на цивилизацията”. 
В една епоха, взривила с войните и диктатурите си самата идея за йерархия, 
Милош иска да внуши, че животът става невъзможен без ценности, без онази 
безусловност, която обговаря така мъдро Ясперс и която означава съдбовна не-
обходимост от сакрум. затова Милош повтаря непрекъснато, че без йерархия не 
може. затова той пита постоянно за смисъла и спасението. И затова е написал 
своите „наивни”, както ги нарича, стихотворения за вярата и надеждата. И те, 
и другите му творби, независимо от тематиката им, са плод на носталгия по 
„изгубената скала на ценностите”, според думите на литовския поет Венцлова. 
Те са израз на чувството му за недостиг на духовност и човечност и на неговия 
потрес, че

Изчезна понятието грях 
и земята беше готова 
във всеобщия мир 
да яде и да се весели 
без вери и без утопии... 
 
(Стихотворение за края на века)
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Войчех Карпински пише, че поезията на Милош „танцува шеметно от блясъка на 
противоположностите. Не може да бъде затворена във формула (...) Всеки мо-
мент от нея е белязан от играта на противоречиви желания и цели”. а самият 
Милош споделя в Необятна земя: „От млади години се стараех да уловя с думи 
действителността, тази, която си мислех, вървейки по улиците на човешкия 
град, и това никога не ми се удаваше, затова всяко мое стихотворение смятам 
като залог за една неосъществена творба. Рано открих, че езикът не пасва 
на това, което сме ние наистина, че има едно голямо н а  у ж, поддържано от 
книгите и страниците на вестниците. И всеки мой опит да кажа нещо дейст-
вително свършваше по един и същи начин, с вкарването ми обратно в оградата 
на формата, като овца, отлъчила се от стадото”. Да, наистина поезията му е 
блясък на противоположности, излъчван само от значимата поезия, от поезията, 
оставаща извън формулите, за да се насочи към неизчерпаемото, красотата и 
мъдростта. а колкото до признанието на Милош, и то трябва да е истина, за-
щото „езикът не пасва” на това, което сме в действителност ние и светът. Но 
затова пък ги има поетите като него, които се борят успешно със съпротивата 
на езика. Тяхното слово не е напразно, никога не е „хленч и бръщолевене” (Струк-
туралистът). Въпреки всичко то постига до най-голяма степен целта си. Това 
слово, въплътено в образ и мисли, които провокират, отричат и утвърждават, 
сътворява пространства на болката и отчаянието, интонирани с предчувствие 
за гибел. Милош неведнъж пише за негативното и трагичното в света, за по-
грешните решения в историята, подкопаващи основанията ни за живот. Много 
от творбите му заявяват, че са дълбоко уязвени нравствените ни фундаменти 
и фундаментите на литературата, отправила поглед най-вече към абсурдното, 
към това, което говори за човешките мерзости и нашата закотвеност в злото. 
Което пък говори пак за бедността на духа ни, за изпадналото в порочна леност 
въображение, затворило пътя към сакрума. Ето един от многото примери:

Готварски книги, 
рецепти за идеален секс, начини 
за сваляне на холестерола, методи 
за бързо отслабване – това му е нужно. 
Превръща се в тяло (от цветните списания), 
което всяка сутрин бяга по алеите в парка, 
опипва себе си пред огледалото, мери си килограмите, 
 
(В Йейл. I. Разговор)

И друг пример от същото стихотворение:

– Дойде пак модата на преклонение пред изкуството. 
Забравени са имената на боговете, вместо тях майсторите 
се въздигат до небесата. Свети Ван Гог, Матис, 
Гоя, Сезан, Йеронимус Бош, 
наред с плеядата по-малки, следовниците. 
Но какво биха казали те, ако слезеха на земята, 
привикани във фотосесии, вестници, ТВ? 
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Къде е нощта, 
която се сгъстява в самотното ателие 
и бди над бегълците от света, и ги променя 

Но заедно с това Милош, без да забравя за ужасите и заплахите, за човешката 
сломеност и въобще за трагедията на съществуването, говори за това, че има 
изход към „изгубената хармония” (Структуралистът). Мъчителен и пребогат 
на рискове, стига да го потърсим с увереност в силата на духа и въображе-
нието, с признателност пред чудото на живота, с памет, която да напомня и 
предупреждава, този изход вероятно би могъл да ни срещне със съзидателното 
и красивото, което носим в себе си. Да, „човекът е нещо незавършено” (До 
Джонатан Суифт), но Милош намира сили, за да вдигне платната и да потегли с 
флотилията на своите вдъхновения напред. Славният дякон Джонатан Суифт му 
е казал, че „Докато ги има земята и небето, / за нови Градове готви пристани-
ща”. Милош го е послушал. Изборът му е направен и усилията му да самия край 
ще бъдат в името на спасението. Усилия така оправдани и необходими, усилия, 
изпълващи и нас с енергия. Енергията, помагаща да овладеем страховете си и 
да забравим за съмненията си. В речта си в Стокхолм Милош говори за сти-
ховете, които „придобиват символна стойност”. Говори за одисеята на поета, 
която придобива „някои черти с по-общо значение”. Да казвам ли, че става дума 
за стиховете и одисеята на Чеслав Милош, така символични и покоряващи, едно 
огледало, в което се оглеждаме и ние, за да видим и себе си, и това, за което 
сме нямали зрение.

Търсещ дух, измъчван от своите съмнения, Милош осъзнава какво му дават те, 
но осъзнава и тяхната способност да водят до безплодие и безпътица. Той про-
умява, че на дървото с плодовете на познанието за доброто и злото, ги няма 
плодовете на вярата и надеждата. Парадоксално е, че той, един от най-прос-
ветлените духове на епохата ни, личност, добрала се до познание, необозримо 
като многостранност и многозначност, живее и с разбирането за спасяващите 
предимства на незнанието и невинността. Така носталгичното му пренасяне в 
детството, споменът за реалности и хора, които отдавна ги няма, славословът 
на простотата, на онези безполезни порцеланови фигурки, които са били унищо-
жени, но в които са малките чудеса на човешкия делник – всичко това е като 
контрапункт на мрачните интонации в творчеството му. Пък и както казва Ми-
лош, „Има безкрайно много смърт и затова е нежността / към плитката, полите 
пъстри, вейнати от вятър...” (Съвети).

Войчех Карпински пише, че „Целта е да се завоюва незаета земя, да се излезе 
извън конкретното място и време, към онова, което е Действително”. Този 
автор, удивително добре познаващ творчеството на поета, е прав, но всеки, 
четейки Милош, има своята представа за Действителното, тоест за наистина 
истинното, за това, което е отвъд онези самопонятности, които по инерция 
или принуда сме възприели отвън. Които, дори и да изглеждат внушителни с 
привидната си мъдрост, съвсем не са образ и съдържание на Действителното. 
а Милош сътворява образите на Действителното, помага ни да „излезем извън 
конкретното място и време”. И не защото самият той вече се е добрал до 
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Действителното, до това, което е трудно изразимо. И той знае, че пътят към 
него не свършва и че този път е преди всичко Хоризонт. Но Милош ни помага, 
защото словото и съдбата му ни подсказват, че на тях може да се вярва. И ако 
вярваме на Чеслав Милош, то е защото го чувстваме като светлина в мрака на 
безопорния свят. То е заради неговото „Да” на живота и на тайната, каквато е 
човешкото съществуване. Но не на кое да е, а само на съществуването, което 
се опълчва срещу така нареченото „действително” с неговите духовни и мо-
рални оскъдици. Да каже „Да” на своята увереност, че въпреки всичко има нещо 
Действително, че непременно има безусловност, която трябва да се потърси. 
И тя се намира в незаетата земя на духовното, в земята, към която трябва да 
се стремим. 

Един философ казва: „Всяко човешко решение, щом надхвърли статуса си на 
лично преживяна истина и си припише валидност, става оспоримо”. Въпросът 
е, че интуициите и прозренията на Милош, отговорите, които търси и намира, 
трудно се оспорват. Трудно е да се оспорят и стиховете му за вярата, защо-
то – и тъкмо тук е истината за мощта на неговата въздейственост – Милош 
не проповядва. Нали той нарича обобщението враг на човека. Нали изпитва 
трайна неприязън към догматичното мислене, независимо къде го открива. Нали 
е съумял да ни убеди, че неговото мислене, търсейки равновесие и покой, рядко ги 
намира. а намери ли ги, то ще изрази пак поредните си противоречия и съмнения. 
Доказват го много от творбите му, включително и онези две (Разговор с Жана 
и Стихотворение за края на века), за които Милош отбелязва, че „взаимно си 
противоречат”. Доказва го и едно от най-късните му стихотворения, потреса-
ващо с мрачната енергия на внушенията си. Тъкмо в него поетът, за кой ли път 
вече потънал в бездната на самопознанието, иска да ни каже най-сетне това, 
което го има в него. И той заговаря за онова страшно То, което „означава да 
удариш на каменен зид и да разбереш, че този зид няма да / отстъпи пред никак-
ви наши моления” (То). Но и след споделеното в творбата няма да възразим на 
Милош, защото и признанията му от този род, така песимистични, говорят пак 
за истината. И защото както безпокойствата и песимизмът, така и неговите 
уверености са драматичен акт на съзнанието му, в което всичко е състрадание 
и промисъл, и онова неизменно чувство за отговорност – пред тайната и сло-
вото, пред съдбата на Полша и света и пред това, за което споменах. а то е, 
че Милош вярва в Действителното, както и да го нарича, за да стане и самият 
той емблематичен образ на Действителното. Творчеството му, което освен 
многото си достойнства има и достойнството на размисъл и диалог с духа на 
страданието и мъдростта. Случайни ли са имената на Мицкевич, на Сведенборг 
и Суифт, на Достоевски и Лев Шестов, на Симон Вейл, имената на пророците, 
на източните мъдреци, всички онези имена, чиито творения са ключови моменти 
в неговите търсения... И тези имена са аргумент към твърденията ни за тази 
всеобхватност на съзнанието му, която не пропуска сякаш нищо от тъмните и 
светли прозрения на предходниците и съвременниците...

С поведението си на човек и творец, със словото, каквото е то в неговата по-
езия, в прозата и есеистиката му, Милош винаги е бил против всяка доктрина, 
която „унищожава човека отвътре”. Поробеният разум е ярко доказателство 
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в това отношение. Но доказателствата са и в споделените мнения за евро-
пейската и световната култура, за всичко в историята, което говори за неиз-
лечимите или неизлекувани болести на нашата цивилизация. ако в Поробеният 
разум Милош разкрива без остатък злото, сътворено от един от най-страшни-
те деспотизми в историята, по-късно, верен на омерзението, предизвиквано от 
различните прояви на нихилизма, той се опълчва например и срещу постмодер-
низма. „Цялото движение на постмодернизма според мен е продължение на иде-
ята, че всичко се обуславя от обществени, исторически и други детерминизми. 
Същински историзъм. Постмодернизмът в крайна сметка е убеждение, че днес 
не е възможна никаква вяра, никакъв определен светоглед. След това убеждение 
върви свеждането на всичко до конфликт на интересите и такива явления, като 
например крайния феминизъм, който твърди, че в цялата досегашна литерату-
ра господствали белите самци” (Не ме вземайте за примитив). В интервюто 
с Милош, където е тази мисъл, ще намерим и друга, навярно най-същностната 
в светогледа му, а тя е, че „човекът се нуждае от истина, нуждае се от вяра, 
не може да живее върху подвижни пясъци”. Кой би могъл да оспори думите му? 
Нима не са и те, както и цялото му творчество израз на виждането му, че без 
истина и вяра не може, че ако подвижните пясъци на историята ни погълнат, 
то ще се дължи на факта, че не сме достойни за призванието си на човешки 
род. за нашия човешки род, който и пред кладата на Джордано Бруно (Campo di 
Fiori), и пред ужасите във варшавското гето, и далеч преди Бруно, и дълго след 
гетото неведнъж се е оказвал недостоен за призванието си. И продължава да 
бъде, защото и днес забравяме, както казва Милош, че „има разлика между добро 
и зло, между истина и лъжа”. С позицията си на противник на сухия и безплоден 
рационализъм Чеслав Милош ще повтаря, че не можем да живеем с усещането, 
че всичко е относително, защото „съществуват добро и зло”. В тази насока 
на мис лите си той напомня и за нагласата на нашия съвременник, според която 
„човечеството не е много различно от вируса или бактерията” и че то е само 
„една прашинка в безбрежната вселена”. „Подобна гледна точка – твърди го Ми-
лош – кореспондира с масовите убийства от нашия век. Да убиеш един или два-
ма, или десет милиона, какво значение има?”. Личното решение на поета, изхода, 
който ни посочва, опората, която открива, ги има навсякъде в творчеството му. 
Но тук пак ще се позова на интервюто му, където казва: „Благоговението към 
съществуването, което не може да бъде формулирано нито с точни религиозни 
термини, нито с някакви по-общи термини – това е най-важната стойност”. И 
малко след това: „Трябва да приемаме двете страни на съществуването. Може 
да рискуваме с тезата, че светът е сътворен като страдание на Бога. Става 
дума за благоговение спрямо битието, спрямо съществуващите неща. Може би 
това звучи твърде патетично, но за мен то има практическо значение в облас-
тта на поезията и литературата. Това е основен въпрос: дали съществуващият 
свят се възприема като заслужаващ нашето възхищение?”.

В досега цитираното интервю, озаглавено Не ме вземайте за примитив, поет-
ът размишлява и за това дали „цялата америка и целия запад” са „Нищо”. Разби-
ра се, че не са, убедено го изтъква той. Но, от друга страна, творчеството му 
внушава идеята, че експанзията на Нищото става все по-голяма. Така за Милош 
Нищото е не само „фундамент и вяра” на равнодушната Европа от стихотво-
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рението Сараево. То е фундамент и на самоцелните игри на духа с действител-
ните значения на културата и на самия живот (Структуралистът). Нищото е 
всичко онова, породило мрачните мисли за абсурда и нихилизма в литературата 
и живота. Нищото е в това, че сме обърнали гръб на „второто пространство”, 
за да стоим закотвени в реалност без метафизика и сакрум. Отказали се от 
онази благодат, с която ни дарява въображението, тъкмо Нищото ни е превър-
нало в роби на вулгарната прагматичност и пошлите тривиалности. Това Нищо, 
предупреждава ни Милош, е „в състояние да роди / отново нищо...” (Структура-
листът). Милош го е разбрал, преживял го е неведнъж в своята епоха на разпа-
дане, на онази премахната бариера между доброто и злото, престанали да бъ-
дат значещи понятия. Непрекъснато в своето време и заедно с това, както го 
казва в Закопчалките на корсета, помъчил се да прекрачи „отвъд мойто място и 
време / в дирене на Истинското”. Това е Чеслав Милош. Надеждата, към която 
ни призовава, „не е затворена от никакви дати”. Това е трудната надежда на 
поета, която не гарантира своевременност и сигурност, но която въпреки това 
е съдбовно необходима. защото не е подвижен пясък, върху който не може да се 
стъпи. Милош казва: „Щом като разпадането е функция на развитието, а разви-
тието – функция на разпадането, надпреварата между тях може да завърши и 
с победа на разпадането”. Но „не за дълго, но не завинаги” ще побърза той да 
спомене. защото – и тук е отново същностното при Милош – „всеки ден можем 
да видим знаци, свидетелстващи, че сега, в този момент, се ражда нещо ново, 
досега неизвестно в този мащаб”1.

1	 Този	текст	бе	прочетен	на	Вечерта,	посветена	на	преводите	и	преводачите	на	Чеслав	Милош	(1911–2004),	
в	Народната	библиотека	„Св.	св.	Кирил	и	Методий”	на	30	септември	2011	г.
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чеслав Милош

VENI CREATOR

Слез, Дух Свети,

огъвайки (или без да огъваш) тревите,

показвайки се (или не) над главата с огнен език,

в часа на сенокоса или когато трактор обръща браздите

в долината на орехови горички, или когато снеговете

огънат изродените бели ели в Сиера Невада.

Човек съм само и затова се нуждая от видими знаци,

бързо ме отегчава строенето на абстрактни стъпала.

Сам знаеш, неведнъж молих статуята в храма

един-единствен път да повдигне за мене ръката си.

Но разбирам, че знаците могат да бъдат само човешки.

Тогава събуди поне един човек, където и да било по земята

(не мен, защото все пак знам какво е порядъчност),

и позволи ми, гледайки него, да мога да се възхищавам от Теб.

 Бъркли, 1961

 

дар

Един така щастлив ден.

Мъглата се вдигна рано, трудих се в градината.

Колибри спираха за миг над чашките орлови нокти.

В света не съществуваха неща, които бих желал да имам.

Не знаех никого, комуто би си струвало да се завижда.

Забравих лошите събития.

Не се срамувах да си мисля, че съм това, което съм.

Не чувствах в тялото си ни най-малка болка.

Изправяйки се, виждах синьото море, платната.

 Бъркли, 1971
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риба

Сред крясъци, речи екстазни, вой на клаксони,

биене в тенджери и барабани

най-висш протест беше да запазиш мярата.

Но обикновеният човешки глас губеше своето право

и беше като отварянето на рибешка  

уста зад стената на аквариум.

Приемах това, което ми бе отредено.  

Въпреки това бях само човек,

тоест страдах, жадувайки за същества, подобни на себе си.

Бъркли 1970

колкото повеЧе

Колкото повече пъти на ден те оскърбяват,

с колкото по-смехотворни корони те увенчават

и жлъчно крещят: покажи своята сила,

или те причисляват към реквизити небивали,

колкото повече е скръбта, подигравката, гневът, обвинението,

че твоето слово камък от мястото му не ще отмести,

толкова повече съм уверен в едно:

че ти си наистина Алфата и Омегата.

Бъркли, 1962

Превод: Вера Деянова
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медиеН обзор: 2011, 

октомври–декември

Вижданията на двама англикански епископи за финансовото бъдеще на Европа, 
Кристофър Хитчънс като символ на достойнството на атеизма и няколко реак-
ции във връзка позицията на Дейвид Камерън за християнството във Великобри-
тания – това са темите, които включваме в последния за 2011 г. медиен обзор 
на Християнство и култура.

***

епископ срещу епископ във войната край „Св. Павел”

В такъв контекст британският Гардиън представя позициите на архиепископа 
на Кентърбъри Роуън Уилямс и епископа на Лондон Ричард Чартърс във връзка с 
участниците в движението „Окупирай Лондон”, къмпингуващи край катедралата 
„Св. Павел” в центъра на града. След неформални разговори с протестиращите, 
на 1 ноември епископ Чартърс изненадващо реши да прекрати принудителното 
евакуиране на катедралния площад1. Чартърс накратко описва протестиращи-
те като „хора с възхитителна страст, но също и хора, преживяващи стрес”. 
В техните гласове навсякъде по света ясно се чуват „тревожни сигнали за 
връзката между финанси, етика и човешко благополучие”. Накъде обаче ще про-
дължи разговорът с протестиращите? Според Чартърс най-напред трябва да 
се обсъдят някои чисто практически въпроси, като например как катедралата 
ще се справи с очакваните две хиляди поклонници за Рождество Христово. Съ-
щевременно Чартърс анонсира и план за сформиране на „дискусионна група по 
етика на финансите”, която ще бъде ръководена от бившия водещ инвестицио-
нен банкер Кен Коста. В групата ще бъде включен и Джайлс Фрейзър, бившият 
канцлер на „Св. Павел”, също поддръжник на решението на Чартърс за отмяна 
на принудителното евакуиране на катедралния площад. Разбира се, „Църквата 
не твърди и не бива да твърди, че ръкоположението предоставя изключителни 
способности за намиране на изход от проблемите в Еврозоната”. Епископът на 
Лондон обаче отбелязва, че в качеството си на бивш епископ на Степни, той 
познава бедността добре и е силно критичен към поведението на банковия сек-
тор в настоящата ситуация. „Мисля си за хора от предишното поколение в Лон-
донското Сити, които се придържаха към изключителни ограничения. В момента 
имаме атмосфера на безпорядъчна амбиция за изтикване на последните граници 
и забравяне на последствията от това”.

Кентърбърийският архиепископ Роуън Уилямс споделя малко по-различно виждане 
в обширен материал за Файненшъл таймс2. Според Уилямс исканията на протес-
тиращите са твърде общи [...]. Мнозина са чрезмерно фрустрирани от това, 

1	 “St	Paul’s	seeks	new	direction	and	suspends	legal	action”,	http://www.guardian.co.uk	(01.11.2011).
2	 Most	Revd	Rowan	Williams,	“Time	for	us	to	challenge	the	idols	of	high	finance”,	http://www.ft.com	(01.11.2011).
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което смятат за ефекти на глобалния капитализъм. Обаче не е толкова лесно 
да се каже какво трябва да се промени. Време е да се опитаме да бъдем по-кон-
кретни. В тази връзка архиепископ Уилямс подкрепя три точки от становището 
по финансовата ситуация на Папския съвет за правосъдие и мир (български пре-
вод на документа публикуваме в настоящия брой на Християнство и култура): 
първо, стриктно разграничаване на рутинния банков бизнес от инвестицион-
ното банкиране; второ, рекапитализиране на банките с публични средства и 
съответно, задължаване на банките да окажат помощ за съживяване на реал-
ната икономика; и трето, въвеждане на повсеместен данък върху финансовите 
транзакции – своеобразен данък „Робин Худ”, който да се акумулира във фондове, 
предназначени за подпомагане на реалната икономика. Според архиепископ Уи-
лямс тези идеи са нещо много повече от израз на общо несъгласие и същевре-
менно далеч от „простите призиви за край на капитализма”. ако на „моралния 
дневен ред” на протестиращите край „Св. Павел” трябва да се гледа сериозно, 
това са няколко посоки, в които може да се търси решение. Уилямс заключава, 
че Църквата (англиканската в частност и универсалната по принцип) има пряк 
интерес в етиката на финансовия сектор и затова е необходимо да се отгово-
ри на въпроса „дали нашите финансови практики служат на тези, които имат 
нужда да им се служи, или са се превърнали просто в идоли, които сами изискват 
безкритично служение”.

За „достойнството и честността на атеизма”: 
Кристофър Хитчънс

На страниците на Индипендънт проф. Ричард Доукинз (Оксфорд) публикува въз-
поменателно слово за Кристофър Хитчънс (1949–2011) – „великият глас на раз-
ума, хуманността и хумора; великият глас срещу всички тирани, включително и 
Бога”3. Действително мнозина смятат, че последното изпитание на атеизма е 
смъртта и затова материалът заслужава определено внимание. Доукинз отбе-
лязва, че само няколко месеца преди смъртта си Хитчънс продължава да хвърля 
своята „неумолима светлина върху неудобните истини, да изговаря неизречи-
мото, да защитава човешката свобода и достойнство, да окуражава всички 
безстрашно да се застъпят за истината и разума”. авторът припомня за какъв 
атеизъм собствено става въпрос. По думите на самия Хитчънс: „ако пишете за 
историята на 1930-те и възхода на тоталитаризма, вие бихте могли да изтри-
ете думата „фашизъм” в случая на Италия, Португалия, Испания, Чехословакия и 
австрия и да я замените с „крайно дясна католическа партия”. [...] за мен вра-
гът е тоталитарният човек – абсолютният, този, който желае да контролира 
това, което е в главата ви, а не просто вашите действия и данъци. Очевидно е, 
че корените на това са теократични. Всичко започва с идеята, че има някакъв 
върховен водач, незаблудим папа или върховен равин, които могат да говорят от 
името на божеството и да ни казват какво да правим”. Според Доукинз Хитчънс 
е име, което в историята на атеизма и светските движения ще застане редом 
с имената на Ръсел, Пейн и Хюм. При това самият начин, по който Хитчънс 

3	 Richard	 Dawkins,	 “Illness	 made	 Hitchens	 a	 symbol	 of	 the	 honesty	 and	 dignity	 of	 atheism”,	 http://www.
independent.co.uk	(17.12.2011).
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„гледа болестта в окото”, е част от неговата критика на религията. „Оставе-
те на религиозните да скимтят и хленчат в краката на някакво въображаемо 
божество, докато се страхуват от смъртта; оставете на тях да прекарват 
живота си в отрицание на реалността. Хич я гледаше право в окото: не я от-
ричаше, не  се предаваше, застанал с лице право и честно срещу нея с кураж, 
който вдъхновява всички ни”. Преди злокачественото си заболяване Хитчънс 
е ерудиран писател, есеист и фантастичен оратор. По време на болестта си 
той добавя към „своето и нашето въоръжение най-силното и възхитително оръ-
жие” – самият му характер се превръща в изключителен и безпогрешен символ 
на „честността и достойнството на атеизма, на стойността и достойнство-
то на човешките същества, когато не са унижени от инфантилните приказки на 
религията”. През всеки ден на своя залязващ живот, заключава Доукинз, Хитчънс 
демонстрира „погрешността на най-долната християнска лъжа: че няма атеис-
ти в лисичи дупки. Хич беше в лисича дупка и се справи с чест, достойнство и 
кураж, каквито всеки един от нас би бил горд да събере”.

това е християнска държава...

завършваме настоящия медиен обзор с няколко значими реакции на провокатив-
ното твърдение на британския премиер Дейвид Камерън, че „Великобритания е 
християнска страна и ние не трябва да се страхуваме да кажем това” (Окс-
форд, 16 декември 2011 г.; поводът – честване на 400-годишнината от публику-
ването на Библията на крал Джеймс)4. 

Представители на англиканската църква, разбира се, приветстват изявлението 
на премиера и допълват, че Църквата има водеща роля не само в историческото 
развитие на държавата, но и принос в хода на актуалните съвременни дебати, 
гарантиране на възможността и други религии да съществуват на територия-
та на Обединеното кралство, утвърждаването на равноправието. Според преп. 
Сали Хитчънър, наместник в църквата „Св. Джон” в Ийлинг, „Обединеното кралс-
тво има много важна християнска история, която формира основите на нашето 
управление: ценността на отделния човек и достойнството и важността на 
всяко човешко същество пред Бога. Без тези ценности нямаше да имаме обще-
ството, което имаме сега. Според Хитчънър е важно да „притежаваме своите 
убеждения и да не се притесняваме да бъдем честни за тях”. Тя не се притесня-
ва, че други членове на кабинета (например Ник Клег) са атеисти. „Важно е, че 
членовете на кабинета са честни за това, в което вярват”.

Малко по-различна е реакцията на Катерин Пепинстър, редактор на католичес-
кия седмичник Таблет. Според Пепинстър Камерън не е напълно искрен в своето 
изявление, защото да бъдеш християнин „означава да сложиш последните първи, 
да нахраниш гладните, да посетиш затворниците, да бъдеш с тези, които са са-
мотни, да се бориш за потиснатите, да обичаш врага си”. Всичко това изисква 
твърде много и обръща познатите ни ценности наопаки. Ето защо Великобрита-
ния е далеч от истинското християнство, „но какво забележително място щеше 

4	 “David	Cameron	on	Christianity	–	views”,	http://www.bbc.co.uk	(18.12.2011).
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да бъде тя, ако дори една йота от нашите [християнски] ценности биха повлияли 
на начина, по който се отнасяме с другите”, завършва редакторката на Таблет.

На съвсем противоположни позиции е президентът на Националното светско 
общество Тери Сандерсън, според когото „застъпничеството на г-н Камерън 
е типично за един политик, който смята религията за ефективно средство за 
обществен контрол”. По такъв начин никой няма да бъде убеден, че религията 
е единственият път към морала. Още повече че световният новинарски по-
ток показва, че „религията може да е хиляди пъти по-разрушителна от всеки 
бунтовник в Тотенхам”. Все в същия смисъл и андрю Копсън, ръководител на 
Британската асоциация на хуманистите, отбелязва, че „във фактически смисъл 
премиерът просто бърка” – практикуващите християни във Великобритания са 
малцинство, докато по последни данни повече от половината британци смятат 
себе си за нерелигиозни.

Донякъде изненадваща е симпатията, с която имамът на Лестър Шеик Ибрахим 
Могра коментира изявлението на премиера Камерън. „Много рядко се вълнувам 
от това, което говори нашият премиер, но сега случаят е именно такъв. Като 
мюсюлмани ние вярваме в Библията. Вярваме в ученията на Иисус. Не само това, 
вярваме в ученията на всички библейски пророци, включително и Мойсей в Тора-
та. Така че ние намираме тази позиция за напълно хармонична с мюсюлманското 
мислене. Трябва да изградим своето поведение в съответствие с Писанието, 
т.е. откровеното послание на Бог”. Могра дори намира, че Камерън несъзна-
телно следва вече наличния пример на исляма. „Дълго време мюсюлманите се 
опитват да защитават тази идея, защото за нас ислямът не е просто религия, 
а начин на живот. Ние не можем да разделим политиката от религията, не мо-
жем да оставим вярата вкъщи или в джамията, тя е с нас навсякъде”. Така че 
радващо е, че Дейвид Камерън всъщност се опитва да направи същото и във 
Великобритания, заключава имамът на Лестър.

Съставил: Мартин Осиковски


