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Калин Янакиев

ПО ПОВОД ЕДНО „ЗЛО”
ХРИСТИЯНСТВО
I. За Антихриста. Принципно
Мисля, че е крайна наивност да се очаква Антихристът да се появи на света
с образа на секуларен либерален чиновник, оформящ всемирното узаконяване на
еднополовите бракове (или окончателното заменяне на природния газ в промишлеността със суровина, която напълно отсъства в недрата на Евразия). Това,
ако щете, би било в противоречие с името му. Все пак Антихристът е не неХрист, а именно ἀντίχριστος, което означава противо-Христос, но най-точно – вместо-Христос.
Ето защо аз се боя, че най-сюблимната мечта, най-„гениалният” ход, който Антихристът лелее, откак дяволът е бил измамен с Разпятието, е по-скоро този
да обърне Христос срещу… Христос; да направи Христос оръдие на изкушаващия „дух от пустинята” (Мат. 4:1). Да изведе Христос (Словото) от Духа на
любовта, от Духа Свети, в Който Словото пребивава на земята през всички
векове след Своето Възкресение, и да Го обърне срещу Духа на Словото.
Тъй че боя се, че Антихристът съвсем няма да говори противоположното на
Христос (на Словото): нали ако би го сторил, не би успял да съблазни и измами
никого от Христовите. Не, той ще говори именно Христовото, но ще го говори с невероятна гордост – като нещо, над което има монопол (етнически,
геополитически и т.н.). Ще го говори не на света, а против света; няма да
спасява с него света, а ще осъжда света, дори ще убива в Негово име (за да
„спаси” Христос от света). Ще събира не ученици и апостоли, а воини. Ще обяви
грешниците (каквито, както винаги, ще намери в изобилие) за анти-христи и
ще поиска „неговите” да ги подчинят, да ги поробят, да ги „дисциплинират” в
името Христово.
Най-главното е, че ще говори силно и точно срещу греха, но не защото ще е
движен от Дух на любов, а защото ще е подтикван от дух на превъзношение,
раздразненост и презрение към грешното човечество. Ще бъде парадигматично
сходен с фигурата на фарисея (този „анти-Христ”, съвременник на Христос),
превърнал Духа в Закон, зад който се е приютил сам и отвъд който е изпратил
всички „други”. Случайно ли е, че Христос предупреждава Своите да се пазят
като от най-коварно зло именно от „кваса фарисейски” (Мат. 16:6)?
Да, Антихристът ще поиска този път не да се разпъне за света и човеците
(защото са грешни), а да съкруши света и човеците (защото са грешни); ще
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поиска да се яви като победител на злото чрез меч, а не чрез жертва.
Всъщност у всеки зилот дреме един малък, мъничък „антихрист”.

II. „Те”, грешните, и „ние”, съвестливите
И грехът, и съвестта (угризението) са в християнската (европейската) цивилизация. „Ние” сме както грешните, така и съвестливите.
Ето защо всеки, който стилизира грешните като „тях”, а съвестливите като
„нас”, е поел по пътя на Антихриста. Дори с проницателността и настойчивостта, с която зре сламките в очите на другите (на „онези”, на „тях”), той
вече демонстрира една (сляпа за себе си) слепота – и тя, тя самата е гредата
в собственото му око.
Окото му е отворено само навън и с прозорливостта си той заблуждава; с това
самото, че вижда, не позволява да бъде видяна слепотата му навътре.
Когато грехът престане да бъде „нашето”, за което е и съвестта, и съдът ни,
когато той стане „тяхното”, когато започне да се превръща в „цивилизацията”, по отношение на която съвестта и съдът са „друга цивилизация”, когато
грехът бъде локализиран „там” („на Запад”), когато му турят име („либерализъм”), различно от нашето име (именуващо се „на Изток”), тогава по тези
места, в тази „друга цивилизация”, Христос се превръща в оръжие, насочено
срещу Христос.
Защото „либерализмът” е и грехът, но и зренето на този грях.
Защото „либерализмът” е и Кончита Вурст, но и пророкът на Карта и територия (на Елементарните частици и на Платформата) Мишел Уелбек.
Защото „либерализмът” е и глобалният „турбокапитализъм”, но и изборът на
аржентинския „папа на бедните” Франциск.
Защото „либералният” Европейски съюз е и алианс за по-големи печалби, но и
самоналожена Немезида за ексцесите на европейските нации, скандализирали
света през ХХ век.
Защото „либерализмът” е и обезпокоителното оправомощаване на различни первертности, но и дълбокото, систематизирало се угризение за безсърдечното
и безчовечно отношение към „другите” през дългите векове патернализъм и
авторитаризъм.
„Либерализмът” е постоянно търсената (и да – постоянно нарушаваната) мяра
между греха и съвестта. Докато всички онези, които са негови (крайно десни
или крайно леви) критици, са чисто и просто фарисеи.
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Грехът е и на Запад, и на Изток, но и съдът е и на Запад, и на Изток. Ако съдът
над греха и грехът се разделят в пространството, ако се разделят между народите, между империите, онзи от тях, който си присвои съда, ще падне в греха
на антихристовството, дори онова, което съди у „другите”, да е наистина за
осъждане.
Православието не е безгрешност, тъй както и инославието не е греховност. Изповеданията не се различават и разделят етически, а догматически. Ето защо,
който превръща Православието в безгрешност, отпада от Православието.
Който превръща Православието от лечебница в трибунал, се лишава от шанса
да се изцели от Православието. Защото забравя, че е по-православно да се
чувстваш болен, но лекуван от Христос, отколкото здрав и съдещ с Антихриста.

III. Изтлялата съвестливост и прелестта на
триумфализма
Ето защо съвременната официална Путинова употреба на Православието е злоупотреба с Православието. Наместо съвестта и угризението на великата руска литература, тя е взела на „всеоръжие” триумфализма на комунистическото
близко минало и нелепо го е облякла в расо и епитрахил. В нея изтлява пред
очите ни прословутата руска угризителност за „едната детска сълза”, но се
разраства „великоинквизиторската” раздразненост, че „другите” не се угризяват, ами са „щастливи”.
В осъждането на „щастливостта” (и дори на греховната, действително греховната „щастливост”) в тази Путинова идеология обаче има перфидно анти-христово самодоволство, има „прелест духовна”: Апокалипсисът вече не се таи „в
нас”, той идва изцяло от „тях”. Той е „либерален” апокалипсис. В „либерализма”
няма съвест, има само грях. В руския авторитаризъм има само съвест и съд,
грях въобще няма.
Но съдът не над себе си, а над „другия”, не е християнски съд, а анти-христово
заслепение.

IV. „Злите” християни
В това „зло” християнство няма болка за (и пред) греха. Има раздразненост.
И особено тържествуване. Вижте се! Вие вече не можете и да се видите,
но ние ви виждаме!
„Зри греха! Ако не го виждаш, знай, че си още по-грешен и затова не го виждаш.
Бой се и трепери, не се радвай! Не вярвай, а се съмнявай – това е вярата!”
Ето го тържеството, че най-сетне можем, можем да превърнем Христос от
Спасител (Който не можехме да използваме като оръжие) в Съдия (Който обаче
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можем). Това е началото на падането в анти-христовия дух, дори съденото от
него и наистина да е достойно за осъждане.
Мразели греха, но обичали грешниците. Нищо подобно: превъзнасят греха, за да
унижават грешниците!
Нека изследваме и техния дух, дали „е от Бога” (вж. 1 Иоан. 4:1).
За тях Пасхата не се е състояла, само Разпятието. И те стоят пред него, но
не чакат Възкресение, а Разпнатият да слезе от Кръста и да изпепели разпинателите Си.
Личба обаче няма да им се даде. Христос няма да слезе от Кръста заради тяхната зилотска ревност. Той пребъдва в Духа на любовта и страда от греха,
защото обича грешниците.
Тяхното истинско желание е да Го свалят от Кръста и да Го превърнат в Отмъстител. В дълбочината на душите си, повтарям, те не искат Възкресение
(въз-кръст-ване), а слизане от Кръста и взимане на мечовете, които учениците
са Му предлагали на Тайната вечеря (вж. Лук. 22:38).
Христос обаче веднъж завинаги е отказал онези „два меча” – онзи съюз на духовната със светската власт, и в света си е избрал Кръста пред меча. Ето защо,
който вземе меча вместо Кръста Му, дори да го вземе „за Христос”, ще се разобличи като „Анти”-Христа („вместо-Христос-а”, вместо-Разпнатия).

V. Хомосексуалността – най-лесно осъдимото
Лукавата фиксация на това „зло” християнство върху хомосексуалната склонност.
Но това е порокът, от който, ако си свободен, нямаш никаква заслуга, че си
свободен от него. Напротив, ако го имаш, дори да искаш да го нямаш, би могъл само да искаш да го нямаш. Ето защо той най-лесно се съди и фиксацията
върху него у съдиите му издава лукавството им. О, колко е лесно да не си хомосексуален, ако не си хомосексуален!
Опитай обаче да не бъдеш горд, ако си горд (а всеки е горд), опитай дори без
гордост да съдиш гордостта (защото всяко осъждане на гордостта е поне малко гордо)! Опитай да не бъдеш користолюбив, да не бъдеш егоцентричен! Опитай
да бъдеш самопожертвувателен, да раздадеш имуществото си, когато го имаш,
и да последваш Христос, Който „няма де глава да подслони” (Мат. 8:20).

VI. Новата „Руска идеология”
Тъй че – не съм никакъв „русофоб”, възмутен съм от триумфалистката идеология,
която се е загнездила днес в тази страна след всичко случило се през ХХ век.
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Защото всред този народ за 70 години бе извършено най-мащабното братоубийство, което е било извършвано някога в историята, и при все това не го
зрат като грях, а единствено като „велико изпитание”. Идеологията им стилизира Русия като множество от авеловци, но не и като множество от каиновци
(въпреки че и Каин, и Авел са чеда на Адама). Стилизира я като народ, който
винаги остава „в дълбочината си здрав”, и безобразията в него винаги са дело
на „други” (непринадлежащи на този „в дълбочината си здрав” народ).
Руснакът е Авел, Каин е рожба на „англосаксонския универсализъм и расизъм”,
който „роди и болшевизма, и нацизма”. Но ето защо разкаянието е дълг на англичаните, немците, италианците, унгарците, румънците и когото си поискате,
а към руския „народ-мъченик” трябва да се изпитва само потресено удивление.
Светът е длъжен да бъде удивено потресен и потресено удивен от „руската
трагедия” на двадесети век, но не може, няма право да се страхува, да се опасява, да се пази от същите онези, които за по-малко от век избиха над 20 милиона души само у дома си, а след това изнесоха тази индустрия на убиването и
върху територията на цяла Източна и Централна Европа. Няма никакво право да
ги „сдържа”, да ги „карантинира”, въобще – да води „политика” по отношение на
тях. Може би дори трябва да ги компенсира заради великите страдания, които
„другите не са преживели”.
Кога тази страна се покая за престъпленията на комунизма? Тя призна неговото
поражение, което нямаше как да отрече. Но тя не се покая и не се кае за него.
Комунизмът не е „вина” на руснаците. Той е тяхното – „изпитание”.
В най-голяма дълбочина това е така, защото за апологетите му руският народ
и по принцип не е исторически, той само бива сполитан от историята. Той
има „съдба”, но не и „история” (като останалите „профанни” народи). Той е по
дефиниция, по определение „богоносец”, ето защо историята той претърпява,
но никога не я „прави”. Болшевиките са „други”, руснаците – „страстотерпци”. Историческите дейци на Русия са „външни”, те „нападат” нейния народ-извън-историята.
Ето защо, както вчера болшевизмът се опита „да извади душата на Русия” (но
разбира се, не успя), така днес и „либерализмът” („либералният расизъм”) се
опитва да я погуби, но „народът”  със сигурност ще го отхвърли. Даже именно
от неговата „богоизбрана” земя ще започне походът срещу този „либерален
расизъм” в „световен мащаб” (както вчера и завчера от нея започна пак в „световен мащаб” походът срещу „експлоатацията на човек от човека”, в резултат
от който милиони „експлоатиращи човеци” отидоха в небитието).
Болшевиките бяха всякакви: евреи, грузинци, просто „болшевики”, но не и руснаци. Те бяха както всички, които предизвикват катастрофите на тази територия
и от нея в околния свят „западники” (вълшебна дума, типично руско изобретение, обясняващо и оправдаващо типично руската обаче склонност за увличане по
неща, които западният свят ражда, но и отхвърля или „опитомява” у дома си).
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Собствено руснаците бяха само жертвите на тия „западники” и в края на краищата, онези, които им „устояха” (а може ли да се каже, че немците бяха онези,
които „устояха” на нацизма, но не бяха негови субекти?).
Да се кае Западът – създателят на марксизма и комунизма! Да се кае Германия – доставила Ленин с „пломбирания си вагон”! Да се каят евреите – каквито
бяха Троцки, Ягода, Зиновиев, Бухарин. Русия може само да удивява света с „изпитанията” си (а защо не и да го обвинява за тях). Тя е, повтарям, единствено
(и винаги) обект на световната, „грехопаднала” история, намирайки се „по същността си” извън нея.
Защото историята според тази идеология има не само време, тя има и пространство (locus) – „историята” е западна реалност. И когато не съумява да я
„сдържи” на своята и на чуждите територии, да  бъде κατέχων (както е било
по времето на Александър I, на Николай I и Александър III и както, става ясно,
е днес в лицето на „анти-либералния” и „анти-глобалния” Путин), Русия става
нейна жертва (каквато пък бе по времето на Ленин, Сталин и Брежнев и каквато без малко щеше да стане по времето на Елцин и „либералните олигарси”,
продаващи я на Америка). Ето защо тя е имунизирана от историческа вина. Тя
заслужава или изумление (заради „страстотерпчеството” си), или вдъхва надежда (както днес, понеже „сега е друго…”).
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ОБЕЩАНИЕТО ЗА НОВОТО И
ТИРАНИЯТА НА СЪЩОТО
Нищо не ни потиска повече от бремето на необратимото минало. В лицето
на миналото ние сме безпомощни: нещата, които сме извършили, и нещата,
извършени спрямо нас, придобиват неотменим авторитет като факти, като
нещата-сами-по-себе-си, които оттам насетне оформят нас самите. Нищо не
подкопава така свободата ни, както една предопределена и дадена природа –
нашата фактичност. Повечето от нас разбират себе си като тези, които сме
били – идентичността ни е като архив, в който всяко действие, дело и мисъл е
записано неизличимо. Нещо като полицейски архив, кредитен архив, академична
акредитация, професионална автобиография или медицински картон. При всички тези случаи – и за всяка институция, която те представляват – полицията,
университета, пазара, медицинските власти – ние сме просто нашето минало.
Архиварската ориентация се онагледява най-добре от примера със сянката –
миналото като сянка ни следва и израства от нас и не можем да се отървем от
него. Единствено в Църквата, което и бих искал да докажа в тази работа, ние
не сме това, което сме били, а това, което ще бъдем. Църквата посреща тази
археологическа логика с една нова – логиката на новото, novum, учението de
novissimus. В Откровението (21:5) „новите неща” съвпадат с последните неща
и заедно с тях формират онова, което е известно като есхатология. Срещу не-
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щата-сами-по-себе-си се изправят нещата-каквито-ще-бъдат (идните неща).1
Причината за особено обсесивното отношение на обществото ни към миналото е фактът, че нашата епистемология е съвършено протологична (в това,
че дава онтологическо първенство на онова, което идва първо). С други думи,
нашето знание се основава по необходимост на опита (достатъчно е да се
обърнем към първите редове на Кантовото въведение към Критика на чистия
разум), а опитът е винаги опит за нещо, което е било и вече е минало, което,
с други думи, може да бъде премерено, наблюдавано и записано в досиета и
архиви като споменатите по-горе. Във всекидневния живот ние разсъждаваме
по подобни протологични парадигми – началото съдържа истината за разглежданото нещо или личност. Едно внимателно изследване на насилието, насочено
към Другия (в множеството форми на расизъм, сексизъм, ксенофобия, хомофобия и т.н.), би показало, че в корена на подобно насилие лежи обикновеният
предразсъдък, който дава предимство на онова, което е било – от гледна точка на биологическото му начало (природа, същност) или пък на собствената
му история. В крайна сметка именно началото определя края, а не обратното.
И как би могло да не е така? Началото функционира като причина на онова, на
което е начало – а нима причината не идва винаги преди следствията? Не и
за богословието. Хронологичното и онтологичното първенство на причината
бива поставено под въпрос от редица събития, като например Творението, Въплъщението, Разпятието и Възкресението. Тези събития не съответстват на
протологичната парадигма на причинността, която описахме по-горе. Каква
би била например „причината” за разпятието? Има ли въобще някакъв смисъл
кръстът, ако се гледа сам по себе си, т.е. като следствие от онова, което
го е предхождало в живота на Иисус? Ние бихме утвърдили, че кръстът става
Kръст единствено, когато се гледа от бъдещето, т.е. от гледна точка на
възкресението, което го следва. Теологически именно възкресението е следователно „причината” на разпятието. А самото възкресение? Дали би имало
някакъв смисъл да се каже, че възкресението е „резултат” или „следствие” от
Христовите страсти? „В умозрението на Павел, пише Иоан Зизиулас, дори историческото събитие на възкресението на нашия Господ не би имало никакъв
смисъл, ако не се очакваше финалното възкресение на всички човешки същества в края: „А щом няма възкресение на мъртви, то и Христос не е възкръснал” (1 Кор. 15:13).”2 Това е в съответствие и с тезата на Жан-Ив Лакост,
който пише, че Хегеловото разбиране на Историята като прогрес и прогре1

Тук референциите са, разбира се, към феноменологията и есхатологията. „Назад към нещата-сами-по-себе-си”
беше бойният вик на бащата на феноменологичното движение Едмунд Хусерл в началото на миналия век. С това
той имаше предвид завръщане към реалността, която Кант отказа на нещата в резултат на разделението на света
на феномени и ноумени. Мостът, който Хусерл изнамери между феномените и ноумените, беше самото съзнание,
и по-точно волевият характер на съзнанието, който стана известен във феноменологичния дискурс като интенционалност. Какво би могло да бъде (ако въобще има такова) отношението между есхатология и феноменология,
между нещата-каквито-ще-бъдат и нещата-сами-по-себе-си? На пръв поглед изглежда така, сякаш всяко възможно
отношение се изчерпва с тяхната антитеза: те нямат нищо общо помежду си – не само защото по презумпция идват от два различни свята – тези на вярата и на разума, но поради фундаменталното различие в ориентацията им:
нещата-сами-по-себе-си са именно не нещата-каквито-ще-бъдат. Независимо от опозицията бих искал да утвърдя,
че възсъединението е възможно във възстановяването на нещата-каквито-ще-бъдат в нещата-сами-по-себе-си.
2

Metropolitan of Pergamon John D. Zizioulas, „Towards an Eschatological Ontology,” непубликуван доклад, изнесен през 1999 г. в King’s College.
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сия към бъдещето „би могло да е вярно в крайна сметка единствено ако не
тълкуваме възкресението на Разпнатия като обещание и то не е нищо друго
освен смисъла на последния факт – на възсъединяващия Кръст”3. Богословски
погледнато, следователно причината на нещата, които се случват и са се
случили, лежи не в техните начала, а „в края” – защото те идват от Божието
царство, защото то е царството, което е, собствено, техният източник. „Не
в началото (в утрото на съзнателността и в зората на историята) човекът
е истинно себе си.”4 Защото както Хайдегер би казал, началото определя
човека и историята само дотолкова, доколкото то „остава пришествие”.5
„Значението” пише Лакост, „идва в края”.6 В това отношение есхатологията
е съвършено анархична, защото единствено тя може да произведе такова радикално снизяване на arche-то: на основанията и началата.
Есхатологията, както ще видим, обръща натуралистките, есенциалистките и
историцистките модели, като заявява привидно невероятното: че аз не съм,
който съм, и дори още по-малко, който съм бил, а по-скоро – също като теофаничното Име от Изход (3:14) – аз съм, който ще бъда. В пределна дълбочина
есхатологичната теология е теология на освобождението. Протологичният пример със сянката (skia) е изцяло обърнат също както в Посланието до Евреите
(8:5 и 10:1) и до Колосяните (2:16-17): сега сянката не следва, а по-скоро предхожда реалността, тъй че в християнската типология настоящото състояние
на нещата-сами-по-себе-си е само отсянка на нещата-каквито-ще-бъдат.7 Това
предполага, най-малкото, че валидността на нещата-сами-по-себе-си зависи
от нещата-каквито-ще-бъдат и следователно първите нямат съществена самостоятелна стойност.8

Християнската есхатология
Повечето религии споделят някои форми на есхатологична визия: най-често
това е визията, която предчувства края на физическия свят и идването на един
по-добър свят. Подобни апокалиптични събития обикновено са структурирани
около идването на някаква месианска фигура. Никой от тези елементи на есха3
Jean-Yves Lacoste, Experience and the Absolute: Disputed Questions on the Humanity of Man, trans. Mark
Raftery-Skehan (New York: Fordham University Press, 2004), p. 138.
4

Ibid., p. 137.

5

“Der Anfang bleibt als Ankunft.” Martin Heidegger, Elucidations of Hölderlin’s Poetry, trans. Keith Hoeller (New
York: Humanity Books, 2000), p. 195.
6

Lacoste, Experience and the Absolute, p. 137.

7

Zizioulas, „Towards an Eschatological Ontology.”

8

Очевидно тук е заложена лутеранската доктрина за „чиновете на творението” (Schöpfungsordnung), която
разглежда подобни светски институции като нациите и държавите и гражданските институции като брака като
принадлежащи по същество към творението и следователно „добри”. Тази доктрина поражда една Theologie der
Ordnungen, която не се поколебава да подкрепи нацистката идеология (доколкото Третият Райх може да бъде
видян като част от Божието творение). Дитрих Бонхьофер критикува подобни теории, като променя терминологията от „чинове на творението” (което би предполагало перманентна валидност) в „чинове на съхраняване”,
като по този начин ги прави част от преходната схема на този свят, която има своето оправдание единствено в
отношението си с есхатона; вж. Creation and Fall, trans. Douglas Stephen Bax (Minneapolis: Fortress Press, 1997),
p. 140. Същата идея се предава от есхатологичното понятие на Бонхьофер за „предпоследното”; вж. Ethics,
trans. Reinhard Krauss, Charles C. West, and Douglas W. Stott (Minneapolis: Fortress Press, 2005), p. 160ff.
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тологията обаче не е специфично или автентично християнски. За да открием
какво е автентично за християнската есхатология, трябва да отклоним поглед
от разказите за катаклизми и катастрофи.9 Специфичността на християнската
есхатология, убеден съм, най-добре се предава накратко в следните три тезиса
(макар да не се изчерпва с тях):
а. Есхатонът не е краят на историята
б. Есхатонът е Въплъщението 
в. Есхатонът е Въплъщението като разгърнато в историята чрез честването
на Евхаристията (този последен тезис ще разгледаме в третата част на тази
работа).
Общото между тези три тезиса е желанието да се откаже една твърде доминантна тенденция в християнската теология – есхатологията да бъде отнасяна
към някакво полуутопично време в края на историята, което може някой ден
да дойде, но най-вероятно не във времето на нашия живот. Тази тенденция е
отразена в начина на подреждане на членовете на Никейския символ на вярата – фразата „очаквам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век”
е, изглежда, подобаващо разположена накрая. По подобен начин споменаването
на последните неща идва винаги последно: есхатологията традиционно е последната глава на всяко систематично изложение на богословието. И именно
срещу тази тенденция бих искал днес да настоя за следното: като низвеждаме
есхатологията в едно „време” отвъд опита, ние постигаме перфектното алиби
за това да се чувстваме съвсем комфортно спрямо света, такъв, какъвто е
той понастоящем. Намерили сме идеалното оправдание за всяко забравяне, че
това не е нашият дом, нашата цел, нашето предназначение; че категориите
на този свят не са и не бива да бъдат парадигмите и понятията на нашата
мисъл. Заточавайки есхатологията в едно време отвъд времето, ние изключваме себе си от причудливо разрушителните ефекти на бъдещето, от обратите,
които новото може да донесе. Без съзнание за есхатологията в отношението
ни към ежедневието ние не може да не станем нечувствителни към изненадата
и по този начин към Божието царство, което именно чрез изненада се проявява
(Мат. 24:27, 50; Марк. 13:36; Лук. 12:40, 17:24).

Есхатонът не е краят на историята
Обичайната грешка, която срещаме дори днес в наръчниците и учебниците по
систематично богословие, е идентификацията на есхатона с края (края на све9
След като разглежда цял списък подобни апокалиптични визии и пророчества, Молтман заключава: „Всички тези идеи и фантазии със сигурност звучат апокалиптично, но не са християнски. Християнското очакване
за бъдещето няма нищо общо с финални решения от този вид, защото неговото средоточие не е краят на
живота или историята или света. Такова по-скоро е началото... Вж., „Is the World Coming to an End or Has Its
Future already Begun?” in The Future as God’s Gift: Explorations in Christian Eschatology, eds David Fergusson and
Marcel Sarot (Edinburgh: T&T Clark, 2000), p. 130, а също неговия предговор към The Coming of God: Christian
Eschatology, trans. Margaret Kohl (Minneapolis: Fortress Press, 1996), p. xi.
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та10 или на историята), т.е. бъркането на есхатона с телоса. Есхатологията
обаче не е телеология. Подобна телеологична есхатология няма място в богословието, а само в космологията. Есхатонът може да бъде открит от двете
страни на края на историята – преди и след него, но никога не бива да бъде
идентифициран със самия край. Оттук идва и невъзможността да се каже кога
ще дойде Царството. Тази невъзможност не се основава на незнание, а по-скоро на непостижимост на идването на Царството. Не толкова, че ние не знаем
кога ще дойде Царството, а по-скоро – че не можем да знаем, защото неговото
пришествие е по необходимост ситуирано извън времето и историята, където
въпросът „кога” няма никакъв смисъл. Божието царство не съвпада с кулминацията на историята, сиреч с нейната тоталност, а сигнализира едно нарушаване на тялото на историята, един пролом, причинен от срещата с Другия.
Като полагаме пришествието на Царството след или пък вътре в историята,
ние избягваме идентифицирането му с нея – както е при онтотеологичните
есхатологии на Хегел и Маркс.11 По този начин ние гарантираме на историята
собствената  свобода. За историята тогава става възможно да се разгръща
по свои си пътища – без да бъде ограничавана от някакъв предначертан път,
водещ към предопределен изход. Историята няма програма, а още по-малко вече
известна и дадена преди вековете програма. Тази идея би осъдила Бога на скука,
а човечеството на фаталистична пасивност. Да се предполага подобен порядък
по отношение на Бога или човечеството, означава есхатологичната мечта да
бъде заменена с кошмара на теократичния или секуларния тоталитаризъм.12

Есхатонът е въплъщението
Това утвърждение отличава християнската есхатология от останалите монотеистични изповедания в авраамичната традиция. Докато иудаизмът и ислямът
имат един есхатологичен център, фиксиран в бъдещето, християнската есхатология се разгръща като напрежение между две есхатологични опорни точки:
между вече на Въплъщението и още не на Парусията. Това напрежение намира
израз във формулата от Четвъртото евангелие „... иде час, и дошъл е вече”
(Иоан. 4:23; 5:25). Иоановата есхатология се реализира13 в откровението на
Христос или още по-добре е да се каже – тържествено вхожда14 с пришествието
10

Твърде проблематично е, струва ми се, да се говори за „края на света” от християнска перспектива. Откровението с цялата си апокалиптична образност ни представя едно преображение и обновление на света („ето,
всичко ново творя”, 21:5), а не унищожение и разрушение. Под въпрос е въобще това, дали светът като Божие
творение може да бъде унищожен, особено след събитието на Въплъщението, при положение че Бог е съединил
света с Божеството в човешката природа на Христос, както предполага доктрината за Възнесението.

11

Волфхарт Паненберг разглежда тези есхатологии като фундаментално анти-християнски и следователно
като структури на анти-Христа; вж, Systematic Theology, vol. III (Grand Rapids: Eerdmans, 1998), p. 636. Паненберг разпознава като тяхна обща характеристика тенденцията да се оценностява общото или абстрактното за
сметка на специфичното и индивидуалното.

12
Да си припомним Левинас: „есхатологията установява отношение с битието отвъд тоталността и отвъд историята... Това е отношение с излишък, винаги екстериорен на тоталността” на историята; вж. Totality and Infinity:
An Essay on Exteriority, trans. Alphonso Lingis (Pittsburgh: Duquesne Press, 1969), p. 22. И както пише по-сетне,
„Когато човекът наистина доближава Другия, той е изтръгнат от историята” (ibid., p. 52).
13

Вж. Raymond E. Brown, The Gospel of John and Epistles of John: A Concise Сommentary (Collegeville: The
Liturgical Press, 1988), p. 19.
14

Вж. Georges Florovsky, „Bible, Church, Tradition”, Collected Works, v. I (Vaduz: Belmont, 1987), pp. 35–6.
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на Словото в света (съдът се извършва „сега” [Иоан. 12:31] или „вече” [Иоан.
3:18]; възкресението на мъртвите също се случва в „сега”-то [Иоан. 5:25]). Така,
за Максим Изповедник, „краят е дошъл при нас”15, понеже „очовечаването” на
Бога вече се е извършило, докато онова, което се очаква, е негово следствие, а
именно обожението на човека. Но дори и то вече е наченало с кръщението и се
усъвършенства малко по малко чрез Евхаристията. В това отношение Лакост,
струва ми се, е прав, като говори за „разцепване” на края или на есхатона на
две: есхатона на настоящето (в края на времената) и настоящето на есхатона
(във всекидневието).16 Въведената есхатология изглежда да е също и принципът,
чрез който авторът на Послание до евреите разбира своето собствено време
(1:2, 9:26), като ап. Павел също не е чужд на това (1 Кор. 10:11). Фон Балтазар
обобщава казаното в следните редове:
Библейският опит за Бога – както в Стария, така и в Новия завет – се характеризира като цяло от факта, че „невидимият” и
„непостигаем” по същество Бог Сам влиза в сферата на тварната видимост, а не чрез някакви посредничещи същества. (...) Тази
структура на библейското откровение не бива нито да се подценява, нито да се преувеличава. (...) Тя може да бъде преувеличена
във възгледа, че всичко, което Бог е установил за нашето спасение, кулминиращо във Въплъщението, е в крайна сметка само нещо
предварително, което трябва на края да бъде трансцендирано от
една мистическа или есхатологико-небесна непосредственост,
която ще надмине и ще обезцени формата на спасението или още
по-конкретно, човечеството на Иисус Христос. Тази последната
опасност не е така далеч от платонистките течения в християнската духовност, колкото бихме се надявали или искали да
вярваме, че е: импулсивното търсене на непосредствена визия за
Бога, която вече да не се опосредства от Сина Човешки, сиреч от
цялото на Божията форма в света, представлява съзнателно или
несъзнателно основание за много есхатологични спекулации. (...)
Въплъщението е есхатонът и като такова е непревъзходимо.17
Защото, ако не беше така, ако въплъщението не беше непревъзходимият есхатон, ние с основание бихме очаквали някакво време, когато ще можем да имаме
по-директно, пълно, непосредствено разбиране на Другия.18 В очакването на та15

St. Maximus the Confessor, Ad Thalassium 22, trans. Paul M. Blowers and Robert Louis Wilken in: On the Cosmic
Mystery of Jesus Christ (Crestwood: SVSP, 2003), p. 117.

16

Lacoste, Experience and the Absolute, p. 138. „Възсъединеното съществуване, пише Лакост на следващата
страница, „се случва следователно в промеждутъка между есхатологичните благословения, които вече са дадени, и есхатологичните благословения, които все още остават в есхатологичната икономия на обетованието.”
Именно това разцепление на есхатологичното способства описваното от Ричард Карни като микро-есхатология; вж. Richard Kearney, „Epiphanies of the Everyday: Toward a Micro-Eschatology” in After God, John Panteleimon
Manoussakis (ed.), (New York: Fordham University Press, 2006), pp. 3-20, както и написаното от Карни в този том.

17

Hans Urs von Balthasar, The Glory of the Lord: A Theological Aesthetics, vol. I: Seeing the Form, trans. Erasmo
Leiva-Merikakis (San Francisco: Ignatius Press, 1998, pp. 301-2).

18

Думите на ап. Павел за това, че сега виждаме „смътно като в огледало”, а после „лице в лице” (1. Кор.
13:12), се отнасят единствено до модуса на проявление, а не до съдържанието. Онова, което виждам сега, sub
specie tempore, т.е., Другия в личността, ще бъде също така и есхатологичното проявление на личния Друг sub
specie aeternitate (вж. Деян. 1:11).
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кова време обаче ние започваме да обезценяваме (да релативизираме) срещата
си с този Друг, с моя ближен, така както е дадена в „тук и сега” на всекидневието. Подобен есхатон отвъд въплъщението би ни предложил метафизичното
алиби да пренебрегнем Другия пред нас, да го игнорираме или подценим в очакване на една по-автентична среща с друг един Друг (навярно напълно Другия, tout
autre19) в края на историята, възприеман като някаква метафизична тоталност
à la Хегел.

Есхатологията и безпаметството за Духа
Редуцирането на есхатологията до времето на Парусията и апокалипсиса,
свързван с нея, може и да е резултат от отделянето на есхатологията от
пневматологията. Лутер веднъж се оплакал, че повечето от неговите съвременници са „чудесни проповедници на Пасхата, но много лоши проповедници на
Петдесетницата”, защото проповядват „единствено за изкуплението на Иисус
Христос, но не и за освещаването от Светия Дух” или – както се изразява при
друг случай – те са „погълнали Светия Дух направо с кокалите!”20. Навярно може
да се каже, че от Ориген до Барт богословието е станало почти изключително
Христоцентрично, а понякога дори Христомонистично. Има, естествено, сериозна причина за това: почти всички доктринални спорове в църковната история,
от арианството до иконоборството, са били Христологични. И именно поради
подобни спорове доктрината и догматите са изяснени, определени и обнародвани. Наистина определението на Никео-Цариградския символ на вярата дава само
един ред на Светия Дух, при това непълен, доколкото се фокусира изключително
върху езика на Стария завет („И в Духа Свети... Който е говорил чрез пророците”) без позоваване, както бихме очаквали, на ролята на Духа в Новия завет или
в живота на Църквата.
Това безпаметство за Духа от страна на теологията и доминирането  от Христологията (която по този начин се превръща в просто логология21) има множество богословски последствия за еклезиологията и сотериологията. Що се отнася
обаче до богослужението, емфазата върху почитанието на Иисус Христос (като
историческа личност) и като следствие – на редица (исторически) събития, свързани с Неговия живот на земята (Разпятието, Възкресението, Възнесението),
е обвързала почитанието ни с историята и го е ориентирала перманентно към
миналото. Автентичното преживяване на славословието е отстъпило пред керигмата, нашият прочит на Писанието е станал евиденциален и дидактичен,
дори собствено Евхаристията е станала стриктно или преимуществено мемо19
Навярно авторът препраща към четвърта глава на Derrida, Jacques. Donner la mort. Paris: Galilée, 1999,
озаглавена „Tout autre est tout autre”, чийто превод се затруднява още повече от проблематизирането на това
положение в текста. Преводът на David Willis на английското издание: Derrida, Jacques. The Gift of Death. The
University of Chicago Press, Chicago: 2008, си позволява следното пояснение: „Every other (one) is every (bit)
other”, т.е. „Всеки друг е всеки друг” и едновременно с това „Всеки друг е напълно друг”. Б. пр.
20
Мартин Лутер, „За Съборите и за Църквата”, LW41–114 и „Срещу небесните пророци”, LW40:83, и двете
места са цитирани по Jaroslav Pelican, Bach Among the Theologians (Philadelphia: Fortress Press, 1986), pp. 7-8.
21
Сергий Булгаков използва това понятие твърде презрително; вж. The Comforter, trans. Boris Jakim (Grand
Rapids: Eerdmans, 2004). В друг смисъл го употребява Дитрих Бонхьофер в лекциите си върху Христологията;
вж., Christ the Center, trans. E.H. Robertson (San Franscisco: Harper, 1978).
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риал – мемориал за миналото, вместо – както предполагат евхаристийните молитви – за бъдещето. Онова, което се е изгубило в този процес, е отварянето на
християнската общност за лежащото отвъд историята, за eschata.
В края на краищата, пневматологията и есхатологията са тясно взаимосвързани. И именно Духът възвестява erchomena, идните неща, нещата-каквито-ще-бъдат (Иоан. 16:13). В една ръкописна версия на разказа на ап. Лука за Господнята
молитва фразата „да дойде Царството Ти” е заменена с „да дойде Светият Ти
Дух”.22 „Царството Божие” е богословски синонимно на „Духа Божий”. И когато
Павел говори за „духовно тяло” (1 Кор. 15:44) той не използва оксиморон, а просто се позовава на есхатологичната реалност на нашите тела след всеобщото
възкресение.
Можем да потърсим примери за взаимосвързаността на есхатологията и пневматологията в други области извън писанието – в 8-ата симфония на Малер
например. Там творческото въображение на композитора съчетава два текста, които на пръв поглед могат да се сторят несвързани: латинския химн Veni
Creator Spiritus и последното действие от Гьотевия Фауст. Той ги съчетава не
само в смисъл, че ги събира, композирайки музика за тях в рамките на едно произведение, а по един доста по-интересен начин – като изявява вътрешната им
взаимосвързаност. Защото в самия край на симфонията, когато chorus mysticus
пее възторжено изпълнението на една есхатологична визия („Das Unzulängliche
hier wird’s Ereignis, das Unbeschreibliche hier ist’s getan”23)24, оркестърът повтаря tutti
темата от началото на симфонията: Veni Creator Spiritus.

Евхаристийната есхатология
В Евхаристията обаче тази връзка между есхатология и пневматология е запазена – най-вече може би в епиклезиса. Това прави Евхаристията най-автентично
есхатологичното събитие и есхатологията най-автентичния интерпретатор
на Евхаристията. Не е нужно, разбира се, да подчертаваме тук важността на
Евхаристията – защото именно в съдружието на преломяването на хляба и споделянето на общата чаша се случва Църквата в нейната католичност. Налага
22

По-точно уникалният кодекс 162 и 700, за който свидетелстват още Маркион и Григорий Нисийски (PG 44,
1157).

23
Chorus mysticus: ... тук непонятното образ добива; тук несравнимото истина става..., Йохан Волфганг Гьоте,
Фауст, (София: Народна култура, 1958), с. 446; Химнът Veni Creator Spiritus, споменат по-долу е дело на Рабан
Мавър (IX в.) и съдържа призив към Св. Дух за помощ и добиване на Неговите дарове. Използва се в богослужението на Западната църква – в Третия час и Вечернята на Петдесетница, както и при ръкополагане на
свещеник, на епископ и освещаване на храм. Б. пр.
24

Струва ми се интересно да се прочете как Малер сам е разбирал тези заключителни стихове на Гьотевия
Фауст, за да се разбере есхатологичният характер, от който те са проникнати. През юни 1909 г. Малер пише на
жена си: „Всичко това е преходно (всичко, което ти представих тук тези две вечери), не е нищо повече от образи, неадекватни, разбира се, в своите земни проявления; но там, освободени от земната си неадекватност,
те ще станат реалност, тогава вече няма да се нуждаем от парафраза, нито от фигури, нито от образи. Онова,
което тук напразно се опитваме да опишем – защото е неописуемо – там вече е осъществено. – И какво е
то? Но отново, аз мога да говоря само в образи и да кажа: Вечната Женственост ни е привлякла – ние сме
пристигнали – ние сме в покой – ние притежаваме онова, за което можехме само да жадуваме и да се борим
на земята” (цитирано в бележките на Майкъл Стейнбърг от програмата за изпълнението на 8-ата симфония на
Малер от Бостънския симфоничен оркестър, 23 октомври, 2004).
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се тук да се фокусираме единствено върху онова, което Евхаристията има да
ни научи за есхатологичната ориентация на Църквата. Въпросът за есхатологичния характер на Евхаристията неизменно повдига въпроса за природата на
Евхаристията. Преобладаващата интерпретация на Евхаристията – засвидетелствана още в Павловата и Маркиановата традиция – полага сърцевината
 в анамнезиса, т.е. в припомнянето на Христовата Жертва: „... колчем ядете
тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде
Той” (1 Кор. 11:26). Като оставим настрана факта, че ранните християнски общности са празнували Евхаристията преди развитието на тази theologia crucis
и следователно интерпретацията на последната не може да е ограничавала
разбирането на първите, Източникът Q25, измежду останалите източници, свидетелства за една различна традиция, по-есхатологична в своята ориентация и
твърде чужда на пасионния наратив.26 Нещата стават дори още по-ясни, когато
се обърнем към евхаристийната традиция, така както тя е записана в Дидахе,
където не се споменава за Страстите, но на тяхно място откриваме една проницателна есхатологична чувствителност („... също както този разломен хляб
беше разпръснат по планините, а после бе събран и стана едно, така нека и
Твоята Църква се събере от краищата на земята в Царството Ти ...” и пак „спомен Църквата Си, Господи... и я събери от четирите посоки на света в Твоето
Царство, което си приготвил за нея...”). Тези молитви свидетелстват за едно
жадуване по идването на Божието царство, което кулминира с есхатологичния
и евхаристиен възглас „Maranatha!”.27
В последна сметка именно Евхаристията би следвало да ни учи за своя смисъл и
тълкувание – а евхаристийният текст, щом веднъж се отмахнат слоевете на
привнесената интерпретация, не оставя никакво съмнение относно есхатологичния си характер. По време на Евхаристийното събрание верните се събират,
за да възсъздадат идването на Божието Царство – тяхната ориентация е винаги към бъдещето и никога към миналото. Няма по-красноречиво свидетелстващ
за есхатологичния характер на Евхаристията текст от молитвите от двете
древни литургии, които са стигнали до нас под имената на св. Василий Велики
и св. Иоан Златоуст (които още се служат в Православната църква). И двете
започват с изричането на славословието „Благословено е Царството на Отца
и Сина и Светия Дух” (като различно от „Благословен Бог наш...”, с което
обичайно започват службите от денонощното богослужение, или формулата „в
25

Т.нар. „документална хипотеза” за произхода на Евангелията настоява, че на основание на сходствата и различията между Матей и Лука може да се заключи за наличието на общ писмен източник (или източници). Някои
смятат, че единият такъв източник е ранен вариант на Евангелието от Марк. Другият хипотетичен източник, от
който Евангелията от Матей и Лука са черпили всяко по свой начин, е консенсусно наречен „Q” (от Quelle, немски: източник). Теорията за двата протоизточника „Марк-Q” е основоположна за съвременната библеистика. Тя е
получила и по-сетнешно развитие, в което към двоицата се присъединяват още два протоизточника. Вж. The Four
Gospels – A Study of Origins, The Manuscript Tradition, Sources, Authorship, & Dates. By B.H. Streeter, Hon.D.D.Edin.
Fellow of Queen's College, Oxford; Canon of Hereford. First published by MacMillan & Co Limited 1924. Б. пр.
26

Възможна е дори връзка между Q документа (така както го „реконструира” съвременната наука) и структурата на самата Евхаристия. За този аргумент вж. Petros Vasileiadis, Lex Orandi (Athens, Indiktos, 2005).

27
The Apostolic Fathers. Trans. J.B. Lightfoot and K.J.R. Harmer (Grand Rapids: Baker Books, 1989), pp. 154–5.
(Didache, 10:6; Поради слятата гръцка транслитерация има спор дали изразът е „Marana tha!”, което означава
„Дойди, Господи!” или „Maran atha!”, което би следвало да се преведе като „Господ дойде”. В 1 Кор. 16:22 то е
употребено като подсилващо анатемата. Б. пр.)
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името на Отца...”, която откриваме в Римския мисал и чиновете, повлияни от
него). В самото начало на литургията следователно се прогласява Царството,
което дава възможност служещият да каже по време на анафората, сиреч на
тайнодействената молитва: „... като възпоменаваме... всичко, извършено за нас:
кръста, гроба, тридневното възкресение, възнесението на небето, сядането
отдясно и славното второ пришествие...” (PG 63, 916). Тук логиката е нарушена
и историята е изоставена. Как бихме могли ние да си спомняме „славното второ
пришествие”?28
Следователно Евхаристията е по-скоро пролепсис, отколкото анамнезис, доколкото събитията, които ние си припомняме, принадлежат, от историческа
перспектива, на бъдещето – едно бъдеще, което е превърнато в настояще в
Евхаристията и от Евхаристията. Да помним бъдещето, да сме изпитали вече
онова, което още има да дойде – това е нещо, което противоречи на нашите
протологични категории на мислене. За да схванем заложеното тук, ние трябва
да приложим и съпоставим анамнезиса като припомняне (по същество платонически термин) с анамнезиса като повторение (както го разбира Киркегор).
Гърците са познавали два различни феномена на темпоралността, които са достигнали до нас като хронос и кайрос. Затруднението ни да проумеем същественото в опита за бъдещето в Евхаристията се състои именно в липсата на
дистинкция между тези две понятия. Едно разбиране на литургическата времевост (което предполага и на есхатологията), на което му липсва категорията
кайрос, е обречено да се сблъсква с всякакъв вид невъзможности и поради това
да се връща едно вулгарно разбиране както за литургия, така и за времевост
(тук ще спомена само имената на Алберт Швайцер и Оскар Кулман29). Хронос е
времето, погледнато или като последователност, или като траене – неизменно
конституиращо хронология: всяка отминаваща минута акумулира в онези слоеве мъртво време, които съставят хрониката на нашия живот. Това време не
е нищо повече от безкраен низ „сега”-та: настоящето е „сега”-то, което „е”,
бъдещето е „сега”-то, което един ден ще бъде, но още не е, а миналото е „сега”-то, което някога е било, но вече не е. Но между това, което „още не е”, и
онова, което „вече не е”, няма нищо.30 Всяко сегашно „сега” следователно идва
28
Това е един от многото случаи в евхаристийната молитва, където се означава опит, а не вече някакво очакване: по-рано ние чуваме служещият да казва: „Ти от небитие си ни привел в битие; и падналите пак си въздигнал, и не си престанал да вършиш всичко, докато не ни възведе на небето и дари Твоето бъдещо царство” (PG
63, 915). Забележете миналото време на глаголите.
29

Молтман прави оценка на техните есхатологии в: J. Moltmann, The Coming of God: Christian Eschatology,
trans. Margaret Kohl (Minneapolis: Fortress Press, 1996), pp. 7–13.

30

Както Сартр отбелязва: „ce qui sépare l’antérieur du postérieur c’est précisément rien” (L’Être et le Néant,
[Онова, което разделя предходното от следващото, е нищо – бълг. изд. Жан-Пол Сартр, Битие и нищо. Опит
за феноменологическа онтология, т. 1, (София: Наука и изкуство, 1994), с. 132] p. 64). Преди Сартр Августин
казва: „Тогава и двете времена, миналото и бъдещето, как съществуват те, след като миналото вече не съществува, а бъдещето все още не съществува? А ако сегашното беше вечно настояще и не прехождаше в минало,
вече нямаше да бъде време, а вечност. Следователно, ако настоящето, за да бъде време, трябва да премине
в минало, то тогава как можем да говорим, че съществува, след като причината за неговото съществуване е
това, че то няма да съществува? В такъв случай можем да говорим, че времето съществува само защото клони
към несъществуване”. (Confessions, XI, xiv, p. 219 [цит. по: Аврелий Августин, Изповеди, прев. Анна Николова
(София: Народна култура, 1993), с. 211]). Вж. още M. Heidegger, Being and Time, trans. Joan Stambaugh (New
York: State University of New York, 1996), p. 391.
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от нищо и се търкулва обратно в нищото. Оттук и омонимията между хронос
и Кронос: гърците са видели в този хронологичен опит за времето митичната
фигура на Кронос или Сатурн, бога, който поглъща децата си. Нищо не може да
бъде по-далечно от есхатологичния дух от този възглед.
Срещу този концепт за времето като хронос (преминаването на времето) стои
едно различно разбиране на времевостта като кайрос. Ако хронологичното време може да се привиди като хоризонтал, т.е. като последователност или траене, то кайросът би могъл да се представи като вертикал и прекъснатост.
Ако хроносът се измерва с минути, секунди, часове и години, кайросът въобще
не може да бъде измерен, доколкото той се случва в само в един момент. Онова, което тук наричаме „момента”, не е нищо друго освен познатото ни като
Augenblick31 или Платоновото Exaiphnes. Понеже дори да беше възможно да съберем всички кайрологични моменти заедно, това пак нямаше да ни даде никакво
измеримо чувство за кайрос, доколкото всеки момент на кайрос (противно на
различните единици за време) е по уникален начин все Същият в смисъл, че той
се завръща в повторение. Това става явно от начина, по който Църквата представя литургически събитията на миналото (като например Рождеството Христово, Неговото Разпятие и др.) като винаги случващи се „днес” – едно проучване
на химните на Църквата би показало, че Църквата не познава друга темпорална
категория освен това „днес”.32 Киркегор е бил прав да вижда в повторението
една нова темпорална категория – която трябва да бъде съпоставена със и срещу Платоновото припомняне. Припомнянето, пише той, ни позволява да „влезем
във вечното заднешком”, докато повторението е решително нещо бъдно, или
още по-добре казано, пришествено, и в своя пришествен характер то ни тласка
да „влезем във вечността напред”.33 Именно чрез подобна времевост верните,
които честват Евхаристията, влизат в Царството Божие. Всеки път, когато
християните се събират заедно около олтара, Божието Царство с малко се приближава, basileia-та става малко по-възможна.
В Новия завет, „кога”-то на кайроса кореспондира на „как”-то на exaiphnes-а:
... не знаете, кога ще настане времето [kairos]. То прилича, както
31
Ето някои основни референции към понятието за „момент” (Augenblick) от Битие и време: „Моментът довежда съществуването до ситуацията и разкрива автентичното „Там”” (с. 419). „Настоящето, като Момента,
разкрива „днес”-а автентично” (стр. 362), „... Моментът, който пребивава в решимост...” (с. 353). Der Augenblick
е преводът на Лутер за Павловото „мигване на око” (1 Кор. 15:52) което несъмнено принадлежи на есхатологичния контекст (ἐν ἀτόμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθαλμοῦ, букв. в един миг, в мигване на око – в официалния синодален
превод имаме „изведнъж, в един миг”. Б. пр.).
32

„Днес Девата ражда Онзи, Който е отвъд съществото” (от контакиона на празника на Рождество); „днес се
освещава природата на водите” (втори идиомелон на празника на Богоявление; „днес се възкачва на дърво
Онзи, Който утвърди земята сред водите” (антифон от служението на Разпети петък). Примерите, разбира се,
изобилстват.

33

The Concept of Anxiety, trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong (Princeton: Princeton University Press, 1980),
p. 90. Има моменти обаче в Киркегоровия анализ на повторението, когато става ясна неговата неспособност
да направи разлика между повторението като продължителност и повторението като завръщане. Някой може
да ни обвини че цепим косъма, като търсим подобна дистинкция; аз обаче вярвам, че е съществено да не се
обърква повторението с крипто-метафизичния смисъл на вечността. Повторението не се реализира от някакъв
продължителен момент (по начина, по който вечността е „съставена” от nunc stans), а от един възвръщащ се
момент.
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кога някой човек, отивайки на чужбина и оставяйки къщата си,
даде на слугите си власт и всекиму своя работа, и заповяда на
вратаря да бъде буден. И тъй, бъдете будни; понеже не знаете,
кога ще дойде господарят на къщата, привечер ли, или среднощ,
или кога петли пропеят, или на съмване, та, като дойде ненадейно
[exaiphnes], да ви не намери, че спите. (Марк. 13:33-36)
Позволете ми да се спра още малко върху семантиката на понятието exaiphnes,
защото именно и само от този термин зависи връзката между есхатологията,
въплъщението и богослужението. Преминаването от кайрос към exaiphnes бележи
преминаване от времевост към феноменалност: exaiphnes обичайно се превежда
като „ненадейно” и следователно – като термин, който обозначава темпорална
категория. Неговата етимология обаче предполага феноменалност на появяване
от невидимото или от неочевидното (ex = от, aphanes = невидимото). Терминът
се появява за първи път в Платоновия Парменид (156d–e) като трета категория,
която противостои на всички бинарни опозиции, с които оперира метафизиката. Намираме го също и в Енеадите на Плотин (e.g., V 3 17 36, VI 7 36 19–20),
както и при неоплатонистките последователи на Платон в Академията (напр.
Дамаск Диадоха, в неговите Dubitationes et Solutiones De Primis Principiis). Колкото
и да е впечатляващо философското развитие на този термин, ние тук няма да
можем да го проследим; нас най-вече ни интересува употребата на exaiphnes в
християнството като технически термин, който прокарва пунктир между три
различни „момента”: въплъщението на Словото, пришествието на Царството
и честването Евхаристията в историята (и по този начин ние се разделяме с
изключително екзистенциалното разбиране на кайрологичната есхатология на
Бултман34). Всички тези три събития споделят, така да се каже, същата тази
структура на exaiphnes и за всичките три в някаква степен има позовавания в
Новия завет (макар тези връзки да продължават да се срещат и в текстове
далеч отвъд Писанието35): първото е Марк 13:36, вече цитирано от нас, което
свързва exaiphnes с есхатона; Лука 2:13 отнася exaiphnes към момента на раждането на Иисус36 и по-специално към така нареченото „небесно богослужение” на
34

R. Bultmann, History and Eschatology (Edinburgh, T&T Clark, 1957).

35

Голицин споменава – освен Дионисий – и Деянията на Иуда Тома, Атанасиевото Житие на св. Антоний и
Химните за природата и Химните за Рая на св. Ефрем Сирин. Изследването на тези текстове позволява на
Голицин да направи следното заключение „така още веднъж ние откриваме, че този термин е свързан с мистичната визия, с Христос, светлината и богослуженията – както небесните, така и земните”; вж., „‘Suddenly,
Christ’: The Place of Negative Theology in the Mystagogy of Dionysius Aeropagites,” in Mystics: Presence and Aporia,
eds Michael Kessler and Christian Sheppard (Chicago: Chicago University Press, 2003), p. 24. Извън контекста на
ранната християнска литература, множество позовавания на exaiphnes като индикатор за божественото срещаме в писанията на Филон Александрийски (особено в De Somniis, Quod Deus sit immutabulis, De sacrificiis
Abelis et Cainiand De mutatione nominum). За по-скорошно изследване на релевантните места, вж. Jean-Lous
Chrétien, The Unforgettable and the Unhoped for, trans. Jeffrey Bloechl (New York: Fordham University Press, 2002),
pp. 99–118

36
Цялото Трето писмо на Дионисий Ареопагит свидетелства за връзката на exaiphnes с Въплъщението. Ето
Третото писмо на Дионисий в цялост: „’Ненадейно’ [exaiphnes] означава онова, което неочаквано се е проявило от до този момент невидимото. И аз мисля, че тук богословието има пред вид филантропията [т.е. Божествената икономия] на Христос. Свръхсъщностният е изходил от скритност, за да бъде явен за нас, като стане
човешко същество. И все пак Той е също така скрит и след проявлението, и за да го кажем по-богословски,
дори в проявлението. Защото това е скритото в Иисус, и нито чрез разумяване, нито чрез интуиция може да
бъде обяснено неговото тайнство. Но вместо това, дори когато е изречено, то остава неизразимо, и когато
бъде възприето – непознаваемо”.
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ангелите; другите две места в Новия завет, където се среща exaiphnes, са от
книга Деяния (9:3 и 22:6), като и двете описват светлината, която е ослепила
Павел по пътя към Дамаск:37
Но, когато той беше на път и наближаваше до Дамаск, изведнъж
(exaiphnes) го огря светлина от небето; ... Савел стана от земята
и, макар да бяха очите му отворени, никого38 не виждаше... (Деян.
9:3, 8)
Тази светлина е била Христовата светлина, или още по-добре е да се каже, Самият Христос – но забележете как този момент на епифания „от нищо” (т.е.
exaiphnes) превръща самите неща (видимите) в нищо – същото онова нищо,
което Павел вижда. В момента на exaiphnes нещата сами по себе си трябва да
се оттеглят и направо „да изчезнат”, за да може неочевидното и невижданото
(сиреч идните неща), да се проявят.
Светлината на есхатона – на консумацията, която вече е започнала – ни досяга
в настоящето; зората на онзи осми ден, който все още има да начене, хвърля
светлината си върху сега-то, върху моментното и убягващото, върху преходното и случайното и прави всичко видимо – сама оставайки невидима.
Когато говоря за светлина – това, разбира се, е метафора, но красноречива метафора. Също както светлината, която осветява всичко, прави нещата видими,
оставайки сама скрита – или по-скоро ние, като виждаме само онова, което по
този начин се открива, оставаме „слепи” за самата светлина – тъй и нашата
грижа за самите неща ни „ослепява” за идните неща, макар именно в това очакване самите неща да добиват своите автентични форми и характер.
Как тогава отхвърля тази слепота Евхаристията? Като осъществява едно обръщане. За да направи видимо невидимото, сиреч за да направи настоящо идното, Евхаристията трябва да остави видимото и настоящото да потънат, за
да може онова, което лежи там незабелязано, да стане явно. С други думи, ако
светът в своята светскост беше фотография, Евхаристията щеше да е неговият негатив. Именно тази находка излага в следния пасаж Волфхарт Паненберг:
... естхатологичната истина е вече настояща реалност дори и в
скрита форма. Така и съдът, и животът вече присъстват с Иисус
Христос в света (Иоан. 12:31, 47-8). По подобен начин разоръжаването на силите на този свят вече се случва. Скритото настояще
на есхатона е настоящето на спасението единствено за вярата, но истината на нещата, която ще се разкрие в бъдещето,
тяхната истинска същност, която ще се покаже при есхатона,
като цяло вече определя сегашното им съществуване, макар че
по един или друг начин радикалната промяна все още предстои.
Богословските положения относно есхатологичното настояще на
37

За анализ на exaiphnes в тези текстове вж. Alexander Golitzin, „Suddenly, Christ” (цитиран по-горе).

38

В гр. текст на Acta apostolorum 9:8: е използвано οὐδὲν, което, бидейки в ср. р., се превежда по-скоро като
„нищо”, не „никой” както е в нашия синодален превод. Т.е. букв. Савел „видя нищо”. Б. пр.
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спасението добиват пълна достоверност единствено в една обща
онтология на настоящата реалност на съществата, така както
тя е конституирана от есхатологичното бъдеще на своята природа.39
Бъдещето присъства в настоящето, скрито като синапено зърно в земята (Мат.
13:31), и по този начин вече е наченало своето изненадващо преображение. Нещата сами по себе си следователно могат да бъдат отворени, така че да открият
„скритите в тях” идни неща единствено чрез радикално преобръщане – чрез онова, което на друго място бях нарекъл, следвайки Левинас и Марион, „една обърната
интенционалност”, аналогична на обърнатата перспектива, характерна за византийските икони.40 Изобретяването на перспективата от късносредновековните
мислители и ренесансовите художници поражда модерността, субективността
и Просвещението.41 Това е тезата на Карстен Харис, изложена в неговата книга
Безкрайност и перспектива. И аз бих казал, че самата идея за перспективата е
изкривила по един решаващ начин разбирането ни за есхатология. Автентичната есхатология действа ненадейно, като способства едно контра-движение на
историята, не само към Царството, но също и от Царството.42 Тази структура
на контра-движението в потока на историята трябва да се сдвои на персонално
ниво с контра-движението на възприемането и разбирането. Движението „от
Царството”, което се движи срещу напред протичащия про-грес, но също и ускорявайки го с упражняването на едно неустоимо привличане към себе си, има за
своя цел разоръжаването на нашата предсказуемост, т.е. нашия предразсъдък.
Есхатонът е като новото вино, което не може да се налива в стари мехове, защото всички знаят какво ще се случи. Старите мехове не са нищо друго освен
понятията и категориите на този свят, мисловният процес, към който сме привикнали и който познаваме – да го наречем, нашата перспектива. Ако аз съм грък,
това е гръцката перспектива, от която аз съдя за света, а пък ако бях евреин –
еврейската перспектива щеше да бъде мярата на моята преценка – има много
подобни перспективи, които са станали канонични за сметка на други (бялата, за
сметка на черната, мъжката, за сметка на женската и т.н.) до такава степен,
че да забравим, че заемайки този привилегирован локус, който нашата перспектива ни позволява, ние сме заели мястото, запазено за Царството, ние сме станали
нашата собствена есхата и по този начин, като сме отрекли Царството на
Бога заради царството на човека, сме станали анти-Христи.

39

Wolfhart Pannenberg, Systematic Theology, vol. III, p. 605, курс. мой.

40

Вж. John Manoussakis, „The Phenomenon of God: From Husserl to Marion” in the American Catholic Philosophical
Quarterly, 78:1 (2004), pp. 53–68.

41
Karsten Harries, Infinity and Perspective (Cambridge: MIT Press, 2001). От друга страна обаче, някои настояват, че като
въвежда фалшивото впечатление за трето измерение, перспективата унищожава изобразителния характер на картината, която е по същество двуизмерна. По този начин тя премахва освобождаващия ефект, който картината поражда,
като облекчава себе си от ограниченията на общостта чрез отслабване на пространствеността на триизмерното (което
е типично за скулптурата). За картината като „християнската” парадигма на изкуството, повлияна от Въплъщението, вж.
G.W. Hegel, Aesthetics: Lectures on Fine Art, vol. II, T.M. Knox (trans.), (Oxford: Oxford University Press, 1975).
42
Това е изумителната находка по отношение на есхатологията на митрополит Иоан Зизиулас Пергамски,
вж. „Towards an Eschatological Ontology” (цитирана по-горе) и неговата „Church and the Eschaton” (на гръцки) in
Church and Eschatology, ed. Pantelis Kalaitzidis (Athens: Kastaniotis Publishers, 2001).
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За щастие всеки ден има моменти, в които, в предчувствие за Божието Царство,
нашите перспективи се сблъскват и обръщат. Когато това се случва – а то
се случва – ние говорим за „преображение” (като онова, което изпитваме от
Verklärte Nacht на Шьонберг) или за момент на „епифания” (като този, описан
от Джойс). Когато това се случва, когато моята перспектива бива парирана и
обърната, върната към мен, аз вече не съм онзи привилегирован субект, който
установява и конституира обективността на света (нещостта на нещата), а
просто един dativus; превръщам се в този, „комуто” светът, като „идния свят”,
е даден. Понеже даден свят може да има само тогава, когато направя себе си
наличен като получател, наличен като даряван с дара на дадеността. Без такава
смяна в подхода, без една обърната перспектива, без есхатологията, която прави
възможно получаването, не би имало харизма или charis, сиреч получена благодат.
Парадигмата на обърнатата перспектива, онагледена от Евхаристията (където в получаването на даровете ние получаваме също и себе си като дарени), от
химна (който, вместо да бъде постигнат от нас, се разраства в песнопението,
за да ни постигне), от иконографията (където ние ставаме „обектите” на иконичния поглед), от всички тези случаи, структурата на есхатона се очертава
като бъдещето, което се влива в настоящето, като момента, който разсича
резка в потока на времето и затова призовава за целително решение. Призовава ни да решим дали да откажем, или да го приемем, дали да приемем нещата
каквито са и да ги оставим да са каквито са (нещата-сами-по-себе-си), или да
жадуваме нещата иначе, като идните неща (като нещата-каквито-ще-бъдат).

Есхатология и феноменология
Свързването на есхатологията с феноменологията може да се стори необичайно на читателя: какво общо има богословието на идните неща с философията
на нещата-сами-по-себе-си? Аз настоявам, че феноменологията, особено така,
както беше напоследък формулирана от една нова генерация феноменолози като
Жан-Люк Марион, Жан-Ив Лакост и Ричард Карни43, може да се окаже много полезен инструмент в ръцете на евхаристийната есхатология в опита  да спаси
есхатологията от двойния риск или да бъде иманентизирана или препратена към
утопията за края на времената. Освен това ще заявим, че интенционалността
като цяло и въображението в частност разкриват есхатологическата ориентация на съзнанието.
Отношението между нещата-сами-по-себе-си и идните неща (нещата-какви43

Всеки от тези автори включва, всеки в различна степен, една евхаристийна есхатология в своя феноменологичен анализ (макар понякога да е трудно да се определи дали всъщност не става дума за есхатология,
която включва феноменологията). Никой от тях обаче не стига до заключенията, които формулираме ние тук.
Марион, в своята книга God Without Being (и по-специално стр. 169-176), третира есхатологичния характер
на Евхаристията, но в резултат от това не стига до никаква еклезиологична или етическа импликация. Карни
осъзнава етическата значимост на такава една есхатология, но неговото разбиране за Евхаристията е твърде
слабо и затова на анализа му липсва здраво богословско основание. Лакост (в своята книга Experience and the
Absolute) се доближава повече до нас, но постоянната му грижа да оттласква Хайдегер и Хегел придава като
цяло друг нюанс на дебата. Не е нужно да споменаваме, че техните трудове остават решаващи за настоящото
изследване.
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то-ще-бъдат) може да бъде прието като аналогично на онова между особеното
и общото или между актуалното и възможното. Връзката между особеното и
общото е многообразна и не всичко от нея би било полезно и дори подходящо за
аналогията с отношението между нещата-сами-по-себе-си и идните неща. И
все пак в определен смисъл особеното принадлежи на нещата сами по себе си:
именно в неговата област ние срещаме конкретността на ежедневието. От
друга страна, есхатонът може да бъде разглеждан като област, от която многообразието на ежедневния свят черпи своето единство и по този начин – своята умопостижимост. Тази аналогия обаче е неприложима към есхатологията,
доколкото произтича от логическата или когнитивната схема. С други думи, есхатонът не може да бъде направен „универсален” за нещата сами по себе си по
същия начин, както един концепт е универсален за отделен частен обект (макар
това да е позиция, поддържана от доктрината на Дионисий и на Максим за logoi
на нещата). Есхатонът може да бъде само едно неопределимо „общо”, към което
реферират нещата сами по себе си (иначе не би било възможно да ги разпознаем
като такива), но тяхната референция остава с отворен край. Наистина съществува подобна категория, където частното реферира към едно общо, което
не може да бъде определено, но трябва някак си да бъде предвидено. Ще предложа
един пример: Законът на Галилео за ускоряването на падащите тела е частен
закон на физиката, на който във времето на своето утвърждаване му е липсвал
универсален закон – същият се появява около сто години по-късно с Нютоновия
закон за всеобщата гравитация. Това отношение на частно с неопределимо
общо бива използвано от Кант в анализа на естетическите съждения. Обектът
на естетическо съждение (напр. тази роза) е частно, което реферира към общо,
което не може да бъде определено.44 (Това не е например понятието за „роза”,
или онова за цвете и т.н., както при умопостигането.) От друга страна, отделната роза в своето естетическо проявление (т.е. като красива роза) се нуждае
да бъде разпозната, сиреч да бъде подведена под някакво общо. Може ли самото
красиво да бъде понятие? Отговорът на Кант може да ни изненада: красивото
не е понятие и затова не може да служи като общо на отделната красива роза.45 По подобен начин нещата сами по себе си са частности, които реферират
към едно неопределимо общо, т.е. към идните неща (нещата-каквито-ще-бъдат).
Последните не могат да бъдат определени или знаени, а само очаквани и предчувствани. На идните неща обаче не им липсва реалност, умопостижимост или
съдържание. Тяхната неопределимост, невъзможността да бъдат знаени, както
44
„Способността за съждение изобщо е способността да се мисли особеното като съдържащо се под общото.
Ако е дадено общото (правилото, принципът, законът), способността за съждение, която субсумира особеното
под него... е определяща. Но ако е дадено само особеното, към което тя трябва да намери общото, тогава
способността за съждение е само рефлектираща.” Immanuel Kant, Critique of Judgment, trans. Werner S. Pluhar
(Indianapolis and Cambridge: Hackett, 1987), pp. 18-19, курсивът е в оригинала. Всички естетически и богословски съждения са рефлектиращи (Всички цитати от Кант на това място са дадени по: Имануел Кант, Критика на
способността за съждение, прев. Ц. Торбов (София, Изд-во на БАН, 1980 г.).
45
Красиво е това, което се харесва всеобщо без понятие, Immanuel Kant, Critique of Judgment, p. 64, курсивът
е в оригинала. Още повече че „красотата не е свойство на обекта [както, да кажем, червенината на розата],
разгледан сам по себе си” (p. 221). Това означава, че едно нещо никога не е красиво само по себе си, сякаш
красотата е качество, а красотата му се свързана с чувството, предизвикано у субекта. Тъй че „красотата за
себе си без отношение към чувството на субекта е нищо” (p. 63). Разбира се, това не предполага субективизъм
в смисъла на „Красотата е в окото на съзерцаващия”. Целта на третата Критика е да установи всеобщостта на
естетическите съждения.
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бихме казали на богословски език, не е поради някаква празнота или трансцендентност, а поради начина на тяхното проявление, който остава непредсказуем.
Отклонението към Кантовата естетика е наистина необходимо, защото то ни
дава основните понятия, които Хусерл използва при определянето на феноменологичното разбиране за въображението и при изследването на телеологичния
характер на последното. Всеобщата a priori идея за естетическите съждения
при Кант е целесъобразността, която, както ще видим, представлява някаква
есхатологична ориентация на въображението (разбира се, за Кант есхатологията е само телеология, сиреч есхатология, която не отива отвъд тварния
характер на природата, вътре в която тя изчерпва себе си).
Определението на Кант за красивото като онова, което без понятие носи наслаждение на всички (das, was ohne Begriff allgemein gefällt), ни поднася един парадокс, доколкото красивото е наслаждение – и поради това нещо, което съществува
единствено в субекта – но наслаждение, което не е „субективно” (вариращо,
така да се каже, от субект на субект), а по-скоро общо. По този начин красивото е някакво всеобщо наслаждение или онова, което намираме за насладително
общо (т.е. всички). Първата предпоставка на такова едно разбиране за красивото е, че то не е свойство или качество на обекта, като например цвят или
размер. Красивото като наслаждение няма никакъв смисъл без отношението към
субекта – защото, ако е насладително, то трябва да е такова за някого. Втората предпоставка е напрежението между характеризирането на красивото като
чувство (Gefült) и неговата претенция за всеобщост. Бихме могли наистина да
разберем подобна претенция, ако красивото беше посредствано от понятие, но
как би могло едно чувство да е общо? Тук стигаме до решаващата точка на
изключването на понятието от Кант (ohne Begriff). Какво заявява така експлицитно тази квалификация, какво постига и какво избягва? Кант ни предлага
две бележки. Първата обяснява как красивото би било посредствано от понятие
единствено ако би имало практичност. Но красивото се предполага, че не може
да бъде практично, доколкото е лишено от всякаква изгода. Втората бележка
казва: „ако за обектите се съди само според понятия, губи се всяка представа за красотата (59).” Това е твърде силно твърдение, защото утвърждава, че
понятията всъщност препятстват красивото, защото, ако то беше понятийно,
тогава трябваше да е задължително („Дали едно облекло, една къща, едно цвете е красиво, пише Кант, не може да се натрапи никому с никакви основания или
основни положения (59).”). Така изниква следната характеристика на красивото:
красивото е по същество свободно, лишено от изгода и непрактично.
Ще бъде погрешно обаче, ако припишем тези характеристики на нещо, което е
отсъдено като красиво, защото те по-скоро трябва да бъдат атрибутирани на
самото съждение. Когато Кант обяснява необходимостта съжденията на вкуса
да бъдат лишени от изгода, той пише „този, който изказва съждение, се чувства
напълно свободен по отношение на удоволствието, което отдава на предмета
(52-54)”. Следователно не красивият обект е свободен или необвързан с печалба,
а субектът, който като не е подчинен на някаква полза (била тя монетарната
или емоционална стойност на обекта, на който той или тя се възхищава), може
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да заяви, че обектът е „красив”. Тогава моето схващане за красивото е лично
(доколкото е в голяма степен субективно), но по такъв начин, че всяка лична
особеност е оставена настрана.
Именно тук трябва да се локализира всеобщостта на удоволствието, което е
красивото. Когато намирам нещо за красиво, аз не влагам лични интереси – не
влагам нито произхода си, нито желанията си, нито образованието, нито предпочитанията, накратко, нищо от моето минало и преди всичко самото минало
не играе никаква роля. Аз харесвам това не като „аз”, а като човек – като всеки
един човек. И оттук идва, отбелязва Кант, моето настояване и вие да го намерите за красиво. Сякаш в момента на естетическо схващане субектът става
всички субекти (или субектът като цяло – allgemein) и все пак остава себе си.
Сякаш, когато казвам „това е красиво”, аз говоря от името на цялото човечество – освободен от ограниченията на природното. Как би могло красивото
да ни дава такава перспектива, при която аз съм навсякъде, доколкото аз съм
всеки и в същото време самият себе си тук и сега?
Отговорът се крие в решаващата – макар и често приемана като твърде смътна – роля на телеологията. Онова, което едини двете привидно несъпоставими части на Критиката на способността за съждение, е целесъобразността
на красивото. „Красотата е форма на целесъобразността на един предмет,
доколкото тя се възприема при него без представа за една цел (84).” Онова,
което бе изказано по-рано под условието „без понятие”, сега се формулира с
условието „без цел”. Отсъждайки, че нещо е красиво, ние не правим оценка съобразно неговата цел. Това би превърнало естетическите съждения в съждения
на практическия разум (т.е. на морала) или в съждения на чистия разум (т.е. на
умопостигането). Но красивото не е нито добро, нито истинно.
От друга страна, ние схващаме предметите единствено телеологично – така
сякаш нещата са организирани съобразно една „воля, която би ги подредила така
според представата за едно известно правило (65)”. Така красивото е дадено
посредством идеята за цел без цел, сиреч, посредством формата на целесъобразността. Тук отново се налага да подчертаем, че тази форма на целесъобразност не е свойствена на нещата, а на ума на субекта. „Съзнанието за
чисто формалната целесъобразност в играта на познавателните способности
на субекта... е самото удоволствие” [т.е. красивото] (68). Въпросната игра е
„свободната игра” между въображението и умопостигането, на която Кант се
позовава многократно. Играта е „свободна”, защото при естетическото съждение въображението стои в различно отношение с умопостигането от това при
познавателната способност. При познавателната способност въображението
е ограничено от умопостигането (репродуктивно въображение), докато при естетическото съждение въображението е свободно и неограничено (продуктивно
въображение). Става ясно, че цялата структура на естетическото съждение
от начало до край се обезпечава от въображението, което може да постулира
онова, което без цел, без понятие и без полза се харесва всеобщо.
Въображението предвижда бъдещето и ни дава един поглед, който никое тук и
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сега не може да осигури, дори и в окончателното състояние на нещата. Следователно тук не става въпрос толкова за някаква възможност да надникнем
през диоптрите на въображението в онова, което бъдещето крие, колкото за
това, че телеологичното въображение „отваря” настоящето, добавяйки заедно
с несъвършеното състояние на настоящото нещо образа на неговата осъщественост, т.е. на неговото съвършенство. Ако действително единствено краят (в
двойствения смисъл на telos като финалност и целесъобразност) прави нещата
съвършени (teleia), тогава въображението постоянно ни подсеща за такова съвършенство сред неосъществеността и несъвършенството. Сякаш човешкият
ум действително е устроен по такъв начин, че да разбира само съвършеното и
осъщественото. Защото дори и това да липсва в настоящото състояние на нещата (а то може само да липсва), той се чувства задължен сам да го достави.
Как трябва да разбираме тази способност на въображението? Именно тук следва да се обърнем към феноменологическото изследване на есхатологичното.
Изглежда, че първата (т.е. най-фундаменталната и най-очевидно наличната)
интуиция на есхатологията е тази за очакването. Но какво би била подобна
интуиция без идеята за цел, сиреч за изпълнение на нашето очакване, дори и ако
не знаехме какво и кого очакваме? Следователно по-фундаментално от чакането
е това очакване-не, сиреч структурата на целта (целесъобразността). Откъде
можем феноменологично да извлечем подобна структура? Първо, от самия характер на намерението, на интенцията. Интенционалността, още преди да имаме
интенция за едно или друго, винаги предполага някаква цел; фактически тя е
целесъобразна. При всяко изпълнение, при всяка изпълнена интенция можем да
наблюдаваме структурата на есхатологичното. Кант говори за удоволствието
именно от тази гледна точка46, а ние вярваме, че именно радостта от идното
Царство е предзнаменувана в чувството за удовлетворение, което носи всяко
изпълнено очакване. Самото преминаване от празно намерение към изпълнено
(т.е. преминаването от липса към присъствие) представлява такава есхатологична индикация, защото във всички тези общи структури на очакване рефлектира абсолютното очакване, т.е. очакването на абсолютното.
Но като говорим за очакване, ние вече сме в областта на въображението, на което очакването е един от модусите. Свързването на въображението с есхатологичното заслужава по-внимателно изучаване, което надхвърля ограниченията
на настоящата студия. Бихме могли обаче да кажем, че подобна връзка действително се открива в способността на въображението да постулира нещата по
друг начин, без да позволява присъствието на наличието да колапсира напълно
в настоящето. Следва обаче да правим разлика между въображение (като наша
единствена способност да предвиждаме есхата) и фантазията (като онова,
което препятства нашето зрене на есхатона, като ни „привързва” към нещата
46
„Съзнанието за чисто формалната целесъобразност в играта на познавателните способности на субекта
при представа, чрез която се дава някакъв предмет, е самото удоволствие” (Critique of Judgment, p. 68, курсивът е от автора). „Защото основанието за това удоволствие се намира във всеобщото, макар и субективно
условие на рефлектиращите съждения, а именно в целесъобразното съгласуване на един предмет (бил той
продукт на природата или на изкуството) с отношението на познавателните способности помежду им, които се
изискват за всяко емпирично познание (на способността за въображение и на разсъдъка)” (p. 31).
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сами по себе си). Онова, което прави фантазията, е да представя нещата като
единствена възможност за нас именно като ни дарява фантасмагорията за
техните (изглежда безкрайни) възможни трансформации.
Без въображението (в неговия широк екзистенциален смисъл) не може да има
свобода. Без нея човекът е така погълнат във вътрешността на своята природа и неспособен да очаква онова, което идва отвъд природното. Есхатологията
в един фундаментален смисъл е противо-интуитивна – с това имаме предвид, че
онова, което Църквата очаква, не може да бъде дадено емпирично като готово
налично; ако би могло да стане, нейното очакване щеше да отпадне. Онова, което Църквата очаква, не може да ни бъде представено освен чрез надеждата и
очакването, сиреч чрез въображението. В същото време въображението трябва
да бъде спряно, преди да завърши работата си, защото рискува отмяна на изненадата, ненадейността като модус на есхатологичното проявление. Това става,
като проумеем, че нашето въображение никога не ще успее да репрезентира
окончателното (освен ако не се превърне в идол) и следователно разрастването
на образите, в които въображението намира утеха, не е нищо друго освен самата индикация за неговата неспособност да улови единичното.
С други думи, ако се оставим единствено на възприятието и познавателната
способност, ние се лишаваме от възможността за есхатологичното. Но ако,
от друга страна, се отдадем на безкрайните възможности на въображението,
тогава вече сме се предали, така да се каже, на есхатона, така че вече няма
нужда да чакаме неговото идване. Библейският език е прокарал средния път
между тези две крайности чрез пророчеството и притчата. Наистина, въображението бива използвано (напр. „царството небесно прилича на...”), но също
така се оставя незавършено от самите си ресурси, а именно библейската образност за Царството е така богата, че става непостижима за всеки опит на
въображението да я присвои.
Превод от английски: Слава Янакиева
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ВРЕМЕТО – РЕЛАЦИОННАТА
КАТЕГОРИЯ В ГНОСЕОЛОГИЯТА
НА СВ. МАКСИМ ИЗПОВЕДНИК
(ФИЛОСОФИЯ НА
ПРИСЪСТВИЕТО)1
Зизиулас твърди, че ипостаста не е нищо друго освен релацията между природите.2 Бог твори така, че в логоса на всяко нещо да се открива и откровява
Начинателят и Крепителят на всичко. Ето защо и св. Максим твърди, че не
може сътвореният свят да съсъществува на Бога. Светът е другото, което
съществува благодарение на действията или енергиите на Словото. В тях Бог
се съприкосновява със света и светът – с Бога. Преп. Максим говори за Божествени „логоси или слова”3.
Как е възможно време и вечност да съсъществуват и по какъв начин човек
става вместилище на другостта като преодоляване, като динамика, като себе-осъществяване?
Човек е съставен от телесност и от растителна, животинска и разумна душа.
Разбира се, той е повече от проявяваното от него; не само защото винаги остава
неразгадана тайна и защото пребивава в неизявено състояние, но главно – защото у него е налице опитът на целостта, на изпитването на съвършенството, на
1 	

Статията е прочетена като доклад на международния научен семинар по систематическо богословие и
християнска философия – Seminarium Theologicum Tyrnovense – Църквата и времето, Велико Търново, 30.1031.10. 2014 г.
2
Metropolitan John Zizioulas of Pergamon, Person and Nature in the Theology of St. Maximus the Confessor, стр.
85-115 в “Knowing the Purpose of Creation Through the Resurrection- Proceedings of the Symposium on St. Maximus the Confessor, Blegrade, October 18-21,2012,” Belgrade:Sebastian Press, 2013
3

Флоровски, Восточные Отцы Церкви, с. 566.
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вечното, и това не се постига в самоизучаването или самопознанието на съставящото го.
Човек губи себе си (като перспектива) най-вече при дисектирането на своите
качества. Макар в действителност да е длъжен да се обедини, да открие логоса, в който прозира нетварното Слово. Още по-лесно е човек да се изгуби днес,
когато все по-настойчиво се твърди, че изходът от неопределеността е във
волевото решение: човекът е социално животно; той е част на биологичната
еволюция, т.е. разполагаме с готови решения.
Човекът съществува в присъствието (Dasein). Присъствието не е предмет, не
е нещо, състоящо се от, а е „това тук”. Присъствието е другото в човека, неговата бездна, безкрайната възможност на човешкото „това тук”. Призванието
му е не да реализира една от няколко възможности, а да осъществи себе си в
перспективата на вечността, да бъде пастир на Истината. За тази единствена
възможност да бъде себе си не престава да натяква съвестта. Помненето, че
не сме вечни, ни заставя да мислим дискурсивно, да се съобразяваме с началната
и крайна цел на съществуването. Но както човекът не е сътворен от части, а е
уникална личност, така и времето се измерва не с периодите – белег на раз-единяване, раз-падане, а с моментите или миговете на осъществяване на истината
на/в битието.
Времето е образ на вечността или по-скоро получава определението си от вечността. По какъв начин – част от вечността ли е? Но вечността е неделима –
тя не присъства във времето отчасти.
Времето е там, където се появява различие. Нещо ново, което нарушава безкрайността. А може би това е самата граница на времето? Във всеки случай,
времето по своята същност е присъствие на вечността в новото.
На онтологично ниво това различаване става видно, когато говорим за събитие – събитието е онова, което е вън от вековечната повторяемост.
Бог се проявява в света, във факта на съществуване на тварното: сътвореният
свят представлява възможността за познание на Твореца. Като картина, която
има съществуването си отделно от художника, така и светът има своето протежение, различно от това на своя Създател.

„Светът не може да се поправи. Но той може да се
създаде наново.” (Йожен Ионеско)
Творението присъства и е замислено от вечността. Обичайно се мисли не безкрайна, сътворена действителност, а извънвремева вечност. Да се помисли
божествената вечност е невъзможно. Но именно тя е въплътена, сътворена:
в сътворените видими неща, които са подвластни на смъртта и следователно
са непостоянни, изменчиви и невечни. Как да се схване тази немислима тайна.
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Единствено чрез безмерно удивление, което  е съразмерно. Въплъщението на
вечността е парадоксален, чудовищен, немислим факт.
Палама твърди, че душата е мяра на времето. Царството Божие в действителност е в нас и ако времето е пътуване, необходимо е да умеем да се връщаме
към себе си. Това се извършва дори не в миг от времето, а в безвремието, мълниеносно се извършват всички движения на душата – към творението, към себе
си, и към Бога. Движението според природата е движение към Твореца и към
Неговото творение. Всичко останало е мрак, отпадане от битието, διάβολος.
В действителност διάβολος е вървене срещу природата, към разпиляване на
единството отвъд времената. Нашият път към Бога е познавателно движение,
което представлява едно встъпване в смисъла, ангажиране на перихоретичното
единство на душата и тялото в сетивност, разумност и ум. Умът, който се
отдалечава от Бога, е болен или бесовски. Характеристики или свойства на
ума са единството, смисълът, красотата. Ето защо ум без Бога или просто
не съществува, или е разсеян, разхвърлян, разпаднат διαβεβλημένος. Очакването включва настояще и бъдеще, то е извън времето, извън раздробеността на
битието, сбиращо сетива, разсъдък и разум, воля и постигане на последната
цел на познавателното движение. Именно това е и единовидната събраност
(ἑνοειδὴς συνέλιξις), за която говори Дионисий. В това състояние умът е способен да вмести Бога, Когото винаги очаква в любовта. В същността на всяко
нещо откриваме Божиите енергии. Енергиите, както и същността, са във вечността. Вечността е крайна цел и мяра за времето; ясно е, че ако молитвата
е отнесена към Божествените енергии, то тя е нацелена отвъд времето, и ако
вечното е единното, което сбира разпиляното време, то молитвата обезателно
се въздига от дискурсивното мислене и познание към тишината и безмълвието.
В същото време релационното познание не сковава отношенията субект-обект в
индивидуалните преживявания на познаващия. Опитът предшества индивидуалните преживявания, диалогът е преди „аз”, в този смисъл „ти” е първо лице по думите на Калин Янакиев. Личността винаги притежава в себе си едно живо вградено
ти и поема риска от неговото присъствие (Мартин Бубер и Свилен Тутеков).
Според Янарас: логосът указва присъствието на Твореца. Да те има означава
да указваш присъствие и тази относителна функция на логоса го превръща в
първо необходимо условие на категорията „отношение”. Отношението е логосна
или улогосена категория, доколкото е свойствена на логоса. За Янарас логосът
е способността на субекта да бъде в отношение, да разкрива отношението
като възприемане, откриване на другостта. Янарас твърди, че с думата логос
означаваме всяка дейност, отнесена към нещо, с което проявяваме нашата
т. нар. другост. Подобна е дефиницията му за логос, че това е начинът, по който
всичко, което съществува, се проявява, става познаваемо.4 Логосът, с други
думи, става тропос на отношението. Начинът, по който става възможно
проявяването и участието в другостта.
4
Sotiris Mitraleksis, Ever-moving Repose: The Notion of Time in St. Maximus the Confessor’s Philosophy Through
the Perspective of a Relational Ontology, Berlin, 2014, с. 101.

33

Християнство и есхатология

Всяко произведение на изкуството е проява на нетварната природа в тварния свят
или това е логосът на артиста и съзерцанието на логоса разкрива другостта на
артиста и е знак за присъствието на артиста (присъствие в отсъствието), като
връзка с него. Логосът на всяко нещо е началото на връзката, отношението с Бога,
доколкото всяко нещо е Божие творение.5 Абсолютната другост на Бога се познава в
Неговите действия или енергии в света. В 10-а амбигва Максим говори за съзерцание
на невидимото през видимото творение. Когато говорим за съзерцание на логосите,
обаче не става дума за просто мисловно упражнение, а за цялостна насоченост и нагласа за персонално общение и отнасяне към Tози, Koгото про-зираме в тези логоси.

Логосите
Еквивалент на думата λόγος като че ли се дава с най-близкото по значение –
принцип, но логосът на дадено нещо не е просто неговата идея, или онази част,
отвеждаща към неговото Начало.
До Максим употребата на това понятие има различни конотации, като той наследява отхвърлената Оригенова теза във връзка с Дионисиевото разбиране и
представя своята собствена интерпретация въз основа на текстове от Григорий Богослов и оттам своя възглед за логосите по отношение на „онтологията”,
„аскетиката” и божествената „икономия” или „домостроителство”.
В онтологичен план проблемът за логоса се разглежда през метафизическия
проблем „Едно – много”. Ориген го разрешава чрез учението за хенадите (познати от Прокъл като посредници между Абсолюта и света на множествеността). Дионисий разглежда въпроса през природните протичания и йерархията на
съществуващото. И единият, и другият всъщност следват неоплатоническата
схема на „изтичането” на Едното.
Логосът съдържа от вечността не само логосите на отделните сътворени неща,
но и на универсалиите – ангели, човек и т.н. – и Той привежда отделните съществуващи в битие в определеното за тях време. Преодоляването на Ориген тук в
разбирането за отношението между Единия Логос и многото логоси е в това, че
след като Той съдържа логосите от вечността, Той винаги е в действителност,
докато творението е крайно, свързано със съответните му логоси, които го
определят и необходимо преминават от възможност в действителност. В този
смисъл Логосът е безкраен, докато творението е ограничено във времето.
Максим, ползвайки езика на александрийците, които и следва в писанията си,
пише:
„Множеството на логосите се намира в единия, неделим Логос, разделени от
различието на тварните същности... и обратно – виждаме, че в множеството
си те са Едно по отношение (ἀnaforᾷ) на Него”6.
5

Ibid., с. 116.

6

Amb.Io. (7) PG 91, 1077 C.

34

2015 / брой

5 (102)

За да бъде напълно ясна метафизичната картина обаче, тук трябва да се добави
и разбирането на Логоса като Образ на Бог Отец, както казва св. ап. Павел в
Посланието до Колосяните, Словото, съсъществуващо с Отца и носещо отговорност за творението.
В рамките на онтологията на отношението любовта е отговорността на аз
пред ти, а отношението с Бога е срещата на човека с вечното Ти – среща,
която става не в момент на индивидуален екстаз, а в разгърнатия процес на
установяване на диалогичните междучовешки отношения на любов и взаимност.7
Тази отговорност, която разпознаваме и в отговорността към и от другия, е
посвещаване на другия – именно така дефинира времето Левинас: то е посвещение на другия. Това е отношението към другия като друг. Личностното съществуване и идентичност се конституират от онтологията на отношението
с другия: съществуването е възможно като отговорност и съществуване за
другия.8 Това е трансцендиране. В крайността на времето не отпада смисълът,
който трансцендира смъртта и края – тази липса на без-различие на отговорността към другия се дава с думата: отношение! (relationship), което не е редуциране на взаимността до интелектуални упражнения, а до конкретната грижа-за-другия в перспективата на вечния живот, не на нетрайното пребиваване.
„А Този, у Когото преди вековете са съществували логосите на всичко съществуващо, по своята добра воля според тях сътворил всичко видимо и невидимо,
със слово (λόγος) и мъдрост създал и създаващ в определеното време всичко
заедно и всяко поотделно. Вярваме, че сътворяването на света следва творението на логосите на ангелите – това е логос на всяка от същностите и силите, който изпълва най-висшия ред съществуващи, логосът на хората, това е
логосът на всичко, което има съществуването си от Бога, за да не говорим за
всеки отделен – това е Логосът, неизречен и непостижим по своето безкрайно
превъзходство и стоящ над всяко творение, а също свойствен на творението и
умопостижимото по отношение на неговото неравенство и различие...”9
„Един и Същият Логос, благолепно явяващ се и умножаващ се във всичко, което от
Него, съобразно всяко нещо и съединяващ всичко в Себе си като Глава10, според Когото всичко съществува, от Когото възниква всичко такова, каквото е и заради каквото е сътворено, съществуващо и движещо се, причастно на Бог. Нека всичко по
своята мяра е причастно Богу, доколкото е сътворено от Бога или според ума, или
според разума, или според сетивата, или според жизненото движение, или по същността и (ἐπιτηδειότητα), както счита великият боговидец Диноисий Ареопагит.”
Макар тук да откриваме александрийската терминология Логос-логоси, този
текст представлява преди всичко преглед на първа глава на Посланието до Ефе7

Св. Тутеков, Личност, общност, другост, 280.

8

Тутеков, 283.

9

Amb. Io.(7) PG 91, 1080 A.

10

Ср. Еф. 1:10.
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сяни, говорейки за „добро пожелаване” или „благоволение”11 и за събирането на
небесно и земно в Себе Си.12 (Преодоляването на разделеността на ипостаста
на съществуващото става във и чрез втората ипостас на Бога.)
Логосите не са нито Бог Слово в Неговата същност, които съществуват вечно
и са апофатически непостижими, нито сътворените по образ неща, които се
осъществяват персонално.
„Всяко съществуващо от умните и разумни същности, ангели и хора вече по самия си логос, по който са създадени, пребиваващ в Бога и който е в погледа на
Бога, се нарича и се явява част от Бога поради своя логос, който предсъществува в Бога като начало и причина...”13
Това предсъществуване повтаря още веднъж „предопределението” от Еф. 1:5,
1:9, 1:11.
Максим обаче го преформулира в своите тълкувания в Амбигва 1085 C. От друга страна, за Максим логосите на творенията не са просто техният архетип,
предсъществуващ в Бога, те са също така „в погледа на Бога”. Това предсъществуване в началото е един апел, едно призоваване за „причастие в божествеността”.
„В Бога здраво утвърдени са логосите на всички съществуващи неща и казват,
че Той според тях познава „всичко преди неговото битие”14, доколкото те са били
в Него и с/чрез/у (par£) Него, Който е Истината на всичко, дори и ако тези неща,
съществуващи и бъдещи, не са приведени в съществуване заедно със своите
логоси, нито с познанието им от Бог, а всяка е сътворявана в удобно време (τῷ
ἐπιτηδείῳ καιρῷ) според Мъдростта Божия съгласно своя логос, получава битие
в действителност (τῇ ἐνεργείᾳ) за собствено съществуване (καθ᾿ ἑαυτά εἶναι).15
Ако логосите са в Бога и чрез/с/в Бога от цялата вечност, т.е. в Неговото
познание, те носят в себе си точното, определеното време. Те не конституират някакъв извънвремеви модус на присъствие на света в Бога, а Неговия
вечен тропос – в икономийния, не в метафизическия смисъл на думата. Тяхното
първенство по отношение на съществуващото не се полага в опозицията на
вечност – време; а в онтологичен план – чрез волевия акт, избор на момента на
реализирането на икономийното действие.
Поради това предсъществуващо познание Бог може да бъде наричан Провидец,
не просто като заемащ най- или по-скоро свръх-мястото в онтологичната стълбица на съществуването, а и като пазещ в Себе Си логосите и времето на
11

Еф. 1:5.

12

Еф. 1:10.

13

Amb. Io.(7) PG 91, 1080 A.

14

Дан. 13:42.

15

Amb. Io.(7) PG 91, 1081 A.
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всяко нещо. За разлика от Дионисий за Максим Божествеността в нейната
трансцендентност не е отдалечена от множествеността на йерархично разположените съществуващи. Словото носи в себе си и без посредничество логоса
на съществуващите. Заемайки Дионисиевата и неоплатоническата формула на
prόodoj – pistrof», Максим я поставя във вертикален ред към един отдалечен
край, център на просветлението и оживотворяването на всичко:
„Един и Същият Логос, благолепно явяващ се и умножаващ се във всичко, което от Него, съобразно всяко нещо и съединяващ всичко в Себе си като Глава16,
според Когото всичко съществува, от Когото възниква всичко такова, каквото
е и заради каквото е сътворено, съществуващо и движещо се, причастно на Бог.
Нека всичко по своята мяра е причастно Богу, доколкото е сътворено от Бога
или според ума, или според разума, или според сетивата, или според жизненото
движение, или по същността и свойствата (ἐπιτηδειότητα), както счита великият боговидец Диноисий Ареопагит”17.
Както и при Дионисий, логосите се наричат „предсъществуващи” или „Божествени пожелания”. Без съмнение референциите тук съм към място от Светото
писание: гл. I от Посланието до Ефесяни.
Трябва да отбележим, че противно на неоплатоническото схващане и концепцията за „Божествените идеи”, логосите не са еманации на същността, а резултат на волението на Бога. В Амбигва (42)1329 C Максим защитава неизменността не само на душата, но и на тялото, защото нищо сътворено, доколкото
е сътворено поради Божията воля, не може да се (пре)върне в небитие. От друга
страна, това радикално различие между същността на Бога и творението като
резултат от пожелаването на Бога изключва възможността за необходимо „изтичане” на Божията същност в света, на каквато и да било природна еманация,
накрая тя осигурява принципа на сътворяването ex nihilo и така сътворява нещо
ново. Това е специфично християнско учение за една такава „новост”, което е
противопоставено на античните философски представи, където постоянният
кръговрат на душите в един вековечен свят отнема възможността за персонална самостойност на съществуващото. Доколкото човекът е „лик” Божи,
сътворен е по образ и е сътворен в своята уникална заедност на душа и тяло,
неповторима и неразделима (св. Григорий Нисийски дори пише, че тялото е съставено от нематериални елементи, които, сбрани заедно, формират телесния
облик и които при възкресението отново са част от това „лице”, от този именно човек, притежаващ уникалната единица на душа-и-тяло в едно)18.
Тъй като сме съставени от тяло (освен от душа) и сме разположени в сетивния свят, не сме способни да видим ясно основанията на съществуващото. Не
можем да разпознаем Словото, което се намира в нещата, като в утроба, като
16

Ср. Еф. 1:10.

17

Amb. Io.(7) PG 91, 1081 C.

18

Каприев, Георги. Византийската философия. С., 2001, с. 27, и Флоровский, Георгий. Восточные Отцы Церкви., Москва, АCT, 2003, с. 156.
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Слово, което е поставило в нещата основанията Си и Своите слова и който Е
тяхна основа и фундамент...19
„... Защото на превеликата Божия Благост било свойствено... да примеси към
сетивните неща умопостижимите същности, отраженията на Своето Величие,
можещи да доведат човешкия ум, възнасян от тях, направо до Бога.”20
„Бог, Който притежава λόγοi на сътворените неща, съществуващи преди вековете, е направил видимото и невидимо творение от не-битието в съответствие с тези λόγοi чрез добрата си воля, и е направил и прави всички неща по
λόγoj и мъдрост в определеното време, и цялото творение, и отделните му
части.”21 Според Максим логосите, които се отнасят към Божествеността, се
явяват изходна основа и крайна цел на целия сътворен свят. Би трябвало да бъдат различавани от логосите на умопостижимите неща, логосите на сетивните
неща и трябва да се схващат като „мисли, пожелания на Бога”.
В този текст Максим критикува Платоновото и оригенистко понятие за предсъществуването на душите. От друга страна, той обръща внимание и на факта, че творението е вечно свързано със своя Създател като със свое основание,
условие и цел на съществуването:
„Той казва, че ние сме получили в дар вярата в Бога, която е знание, непосредствено и непогрешимо. Знание, което не е възможно да се докаже. Защото „вярата е жива представа на онова, на което се надяваме” (Евр. 11:1) и което не
се обхваща от знанието за съществуващите неща.”22
„И Той познава нещата, както е казано, в съответствие с тях [т.е. логосите]
преди извикването-им-в съществуване, защото те (логосите) съществуват в
Него и с Него, Истината на всяко нещо.”23
Всяко съществуващо нещо е „познавано” и следователно „пожелано” от Бог от
вечността. Непосредствен източник на Максимовата динамична концепция за Божествените „идеи” (като „желания” на Бога) е Псевдо-Дионисий Ареопагит, на когото той всъщност се и позовава.24 Съществен извор за логосното учение при Максим е „Платоновото учение за Идеите, както е било модифицирано от стоиците”25.
Максим обобщава различието между Логос и логоси в един откъс, където балансира между катафатика и апофатика, като едновременно утвърждава и отхвър19
Staniloae Dumitru, Commentaires, в St. Maxime le Confesseur – Ambigua, transl. par Jean-Claude Larchet,
Paris :Les Èditions de l’Ancre, 1994, p. 383.
20

Quaest. Thal. (51) PG 90 620.

21

Amb. Io.(7) PG 91 1080 A.

22

Вж схолиите към Въпросите към Таласий: Quest. Thal. 51, PG 90 620.

23

Amb.Io. (7) PG 91 1081 A; Quest.ad Thal. (13) PG 90 293D-296A.

24

(PG 3,824C), и прев. Псевдо-Дионисий Ареопагит, За Божествените имена, София, Гал-Ико, 1999, гл.V, 8, с. 90.

25

Walther Völker, Op.cit.,305.
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ля идентифицирането между Логос и логоси.26
„И така, ако изключим висшето и отрицателно богословие на Словото, спрямо
което Словото не се именува, не се мисли и не се отнася изобщо към познаваното... и нищо по никакъв начин не е причастно Нему, то многото логоси са
Единият Логос, а единият – много; по благолепния творящ и съдържащ произхождението на всичко един логос на съществуващото, а по възвръщащия и ръководещ съотнасянето и промислянето на многото неща към едното, сякаш към
събирателно начало или средоточие, съдържащо началата на изхождащите от
него различни свеждащ ги всичките [логоси] в Един”27.
Шерууд критикува Лоски в интерпретацията, която последният предлага за логосите като божествени нетварни енергии, което означава да се тълкува Максим в един Дионисиев или паламитски смисъл. Самият Максим обаче в едно от
тълкуванията си на Затруднителните места (Амбигва 22)28 назовава логосите
„божествени енергии”. Божествената непостижима, неделима същност се проявява в действията, енергиите като някакъв особен начин на съществуване.29
Логосите присъстват като план, проект на Провидението, събрани в икономийното присъствие на Словото, мястото на среща на творението с Твореца.
Така с учението за логосите Максим отговаря, от една страна, на космологочната
„икономийност” на Ориген, а от друга, на „онтологичността” на Псевдо-Дионисий.
Максим развива учението си за логосите – λόγοi особено в контекста на богопознанието, т.е. този аспект на познанието на Бога, който се нарича от него
fusiki qewrίa. Това понятие може да бъде дефинирано като духовно или мистическо съзерцание на логосите на творението, което води до познанието на Божествения Логос, според чийто образ е сътворен светът и като крайна цел до
познанието на Божествената Троица.30
За него fusiki qewrίa не е просто рационално познание, а в своята последна нацеленост е причастяване в диалогичното общение с Бога.
За Максим мястото на логосите е Словото или Втората Ипостас на Бога, „място”, в което се срещат Творец и творение. Чрез Бог Син разбираме Божествените идеи или основания за съществуващите видими и невидими неща. Чрез
Него те се споделят на познаващия, който има за задача да познае тяхното
единство в Носителя им.

26

Вж. David Bradshaw, Aristotle East and West- Metaphysics and the Division of Chrystendom, London:Cambrdige
University Press, 2007.

27

Amb. Io.(7) PG 91, 1081 B.

28

Amb. Io.(22) PG 91, 1257 АB.

29

Riou Alain, Le Monde et L’Eglise selon Maxime le Confesseur,Theologie Historique, Paris, 1973, като той се
спира подробно на тълкуването, предложено от Лоски.

30

Amb.Io. (10) PG 91, 1128 C, както и Quaest. Thal. PG 90, 296 B.
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Във Въпросите към Таласий31 Максим пише, просветлявайки място от св. Евангелист Йоан32, че Логосът ни дава да ядем Плътта и да пием от Кръвта Му, но не ни
дава да познаем Костите Му.33 Там обяснява, че плътта на Логоса алегорично се
разбира като познанието (έpistήmh), което е дадено в логосите на видимите неща.
Кръвта, Която ни дава да пием, е по-задълбоченото познание (gnῶsij), дадено на човека в логосите на невидимите неща. Костите, които не ни дава Бог, представляват „логосите около Бог” (toÝj... perὶ qeÒthtoj lÒgouj). Те са „отвъд разбирането”,
„превишаващи мисълта” и „безкрайно далеч по еднакъв начин от всяко сътворено
нещо”34. Максим акцентира тук на трансценденталността на Божествената природа. Макар че по-късно на същото място той говори за Qέwsij – обожение, което
се дава на сътворената природа по благодат. Той тълкува костите на Логоса,
които идентифицира с „логосите около Бог”, като „незнайна сила”, посредством
която получаваме обожение. Нарича ги „ἡ ἀpόrrhtoj qeologίa”35.
„Плътта на Словото е истинската добродетел, кръвта – непогрешимото познание, а костите – неизказаното богословие.”
Максим отъждествява „творенията” на Бога, които нямат начало във времето с
Божествените качества, такива като Благо, Живот, Простота, Неизменяемост
и всичко, което е същностно видимо около Него (kaὶ ὃsa perὶ aὐtὸn oÝsiwdῶj
qewre‹tai)36, към които съществуващите стават причастни по благодат.37 Същността на Бога е отвъд познавателните способности на творението, отвъд
икономийните Му проявления, споделени и водещи човека към божение.
Преодолявайки Оригеновото и Дионисиево неоплатоническо влияние, Максим, стъпвайки върху александрийската метафизика за еманациите на Едното, претворявайки наследеното мисловно богатство в християнски контекст, слага своя
оригинален щрих върху познавателната картина в своите философски търсения.
Божествените извънвремеви идеи, реализирани през време-пространствената
ограниченост и органичност на творението, задават тона на една есхатология,
една носталгия (по думите на Риу) не в хронологичния смисъл на тъга по нещо
минало или бъдещо, а на осъществяването на една икономия, откровена за човека,
открита и извършваща се в драмата на снизхождането на Агнеца и постигана
от всяко от творенията в синергийното отношение, в диалога в/със Словото.
31
Quaest. Thal.PG 90, 364, Въпроси и отговори към Таласий, Св. Максим Изповедник. Творения, Света гора,
Атон 2002, с. 476.
32

Йоан 6:54.

33

На това място се отбелязва органическото съчетание, което Максим прави между „типологичeско” и „анагогическо” тълкуване на Литургията. В този случай Максим прибягва към „евхаристийния символизъм”, характерен за Дионисий Ареопагит, който по-късно се преодолява в православието, особено след началото на иконоборческите спорове: Сидоров, А. Творения преподобного Максима Исповедника, кн. II, М.1993, бел. с. 211.
34
Quaest. Thal. PG 90, 377 CD и прев. Въпроси и отговори към Таласий, Св. Максим Изповедник. Творения,
Света гора, Атон 2002, с. 476.
35

Ibid.PG 90, 377 D и PG 90, 380 AB.

36

Cap. Gnost.PG 90, 1100CD и прев. Berthold George, Maximus Confessor, Selected Writings,Chapters on
Knowledge, Classics of Western Spirituality, 1985, p. 131.
37

PG 90, 1101 А.
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Джоузеф Х. Х. Уайлър

ХРИСТИЯНСКА ЕВРОПА?
ЕВРОПА И ХРИСТИЯНСТВОТО:
ПРАВИЛА НА ОБВЪРЗВАНЕТО
Съществува ли в днешна Европа християнско гето? Християнското мислене и
европейската интеграция, изглежда, съществуват в две взаимно изключващи се
сфери. Християнството не участва в дебата около европейската интеграция,
а Европа, изглежда, не влиза в християнското мислене по никакъв значим начин.
Стените между тези двете са опасни; те ни пречат да видим ясно ситуацията.
Какво би станало, ако стените на гетото бъдат съборени? Без съмнение съществуват няколко отговора на този въпрос. Някои от тях за мен са просто
неприемливи на прагматично, концептуално и морално ниво. Евентуален призив
християнството да се превърне в официална религия на Съюза би бил просто
твърде комичен на всяко от тези три нива. Според мен Църквата сама не би
застанала зад подобно искане. Всяка визия, която би редуцирала Европа до християнска държава, също изглежда неприемлива. Твърде комично е (или може би
трагично) да се видят всички онези, които се противопоставят на каквото и да
било споменаване на религия или християнство в битката за конституционния
проект – на първа линия срещу приемането на Турция в Европейския съюз.
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Защитавал съм тезата, че от гледна точка на конституционното право не съществува пречка – като изключим светската чувствителност – да се признае
християнската историческа и културна идентичност в символизма на преамбюла към Европейската конституция. Напротив, има много сериозни причини това
да бъде направено. Бих искал сега да изследвам две други области, в които се
проявява отношението между Европа и християнството. Първата касае християнските писания върху историята на европейската интеграция. Една значителна част от човешката история не притежава сама по себе си никаква значимост. Ние сме онези, които, като субекти или обекти на историята, внасяме
значимост в събитията. Историята не е показала нищо друго освен опити да
се придаде значимост на факти, да се проумее тази значимост и да се интерпретира. Проследяването на историята на европейската интеграция не винаги
е било дело на професионалните историци; напротив, мнозина политици също са
се опитвали да осъществят това.
Християнските писания върху историята на европейската интеграция имат
двойна стойност. За практикуващите християни те представляват покана към
една по-интегрирана визия – визия, в която личните, историческите и политически оценки се събират в единната религиозна перспектива. В християнските
писания върху историята на европейската интеграция политическите и религиозните норми не съвпадат по необходимост. Това могат да бъдат и критични в
исторически план писания и притежават, във всеки случай, достойнството, че
избягват една от идиосинкразиите на модерността, а именно компартментализацията (разчленяването на вътрешния опит) на съществуването. За нехристияните такава интерпретация представлява едно обогатяване; допълнителен
начин на прочит на същите събития, което способства добиването на по-пълно
и детайлно разбиране на европейския проект.
Историографско онагледяване на това размишление можем да получим, ако
погледнем назад към реалната история на Съюза, към първите стъпки в модерната история на интеграцията във времето на Жан Моне и знаменитото изказване на Робер Шуман от 9 май 1950 г. Не съществува по-добър изказ на тази
задача от така често цитираните слова на заявлението на Шуман:
Световният мир не може да се опазва без творчески опити, съизмерими с опасностите, които го заплашват... Събранието на европейските нации изисква преди всичко цялото това секуларно противоборство между Франция или Германия
да бъде елиминирано: предприетото действие трябва да повлияе най-вече на
Франция и Германия... [Целта на тази] солидарност... е всяка война между Франция и Германия да стане не само немислима, но и материално невъзможна.
Заявлението му включва още и просба – не само просба за мир между народите,
каквато например намираме в Хартата на Обединените нации – но също и едно
настойчиво искане за вътрешен мир, за прошка; предизвикателство, което има
за цел да превъзмогне една твърде разбираема омраза. В този специфичен исторически контекст европейската идея за мир представлява своеобразно ехо
и завръщане към отчетливото понятие за християнска любов, за съчувствие
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към всяко човешко същество и неговите или нейните ценности; това е визия за
хармония, която, мисля, не представлява голяма изненада, като вземем предвид
личния опит на отците основатели: Аденауер, Де Гаспери, Шуман и Моне.

Redemptoris Missio: Истина, другост и дисциплина на
толерантност
Второто измерение на интелектуалната пресечна точка между Европа и християнския свят не е историографска, а концептуална. Също както в случая с
историческите равносметки, на едно концептуално ниво Европа може да бъде
обект на различни интерпретации. Разбирането на истинската природа на Европа не е хоби за интелектуалци и учени: то води със себе си политически и
етически последствия. Имплицитните задачи на европейската интеграция и
Европейския съюз имат огромно влияние върху конституционните избори, върху
институционалната архитектура и материалните политики на ЕС.
Проблемът е в това, че тези задачи почти не се обсъждат, или ако се обсъждат, това става само в най-общ и неконкретен план. Абсолютно необходимо е
да се обсъждат задачите на европейската интеграция, а не само средствата
за постигането . Именно в този контекст за мен е най-осезаемо отсъствието на християнската мисъл – в конкретните дискусии за европейската интеграция. Във фундаменталните дебати за Европа не съществува експлицитно и
артикулирано изразяване на християнската мисъл и учение и това продължава
да липсва. В дебата върху процеса на европейското постигане на решения се
говори до безкрай за липсата на демокрация. Именно във връзка с европейския
интелектуален процес, който би следвало да представя различни възможности
за бъдещето на Европа, е най-точното място да се говори за християнския
дефицит. Християнската мисъл е част от европейското наследство както за
вярващите, така и за невярващите, за християните и за не-християните. Това
е един глас, който несъмнено може да бъде оспорван; който, разбира се, може да
бъде дискутиран; който може и да бъде отречен. Нали в крайна сметка живеем
в демокрация. Но неговото отсъствие обеднява всички нас.
В този контекст също така бих искал просто да открехна вратата и да поразсъждавам върху някои елементи на християнската доктрина и техния съществен
характер вътре в рамките на дебата за европейските ценности. На пръв поглед
енцикликата Redemptoris Missio от 1990 г. на папа Йоан Павел II1 – която засяга
валидността на мисионерското назначение на Църквата – по много причини
най-малко изглежда като текст, способен да обогати дискусията за природата
и задачите на европейската интеграция. Има енциклики и документи на християнското служение, които непосредствено се обръщат към социалното и човешкото положение като цяло. Те използват множество идеи и понятия, съвсем
приемливи както за вярващи, така и за невярващи, за християни и за не-хрис1
Available online at http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_07121990_redemptoris-missio_en.html.
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тияни, и повдигат въпроси, които са вече част от политическия дневен ред и
които влизат в дневния ред на дискусиите за обществото. Redemptoris Missio,
напротив, като се има предвид първенството, което тя отдава на проблема за
кризата на посвещаването за изпълнение на мисионерския дълг на Църквата,
изглежда, поне на първо четене, да се съсредоточава върху строго богословски
въпроси. Нейна задача изглежда да е преди всичко да изложи определението и
дълбочината на религиозните приоритети вътре в институционалните граници
на Църквата. Всичко това изглежда съвсем далечно на проблемите на Европа.
Redemptoris Missio, също както и по-скорошната енциклика, Ecclesia de Eucharistia,
е експлицитно католическа и строго ориентирана към Църквата. Това допринася и за впечатлението, че тя не е особено важна за общата дискусия относно
бъдещето на обществото. Може дори да бъде сметната за твърде католическа
и недостатъчно християнска. Освен това в днешното консуматорско общество на религията често се гледа по-скоро като на хоби, което се практикува
през свободното време, отколкото като автентичен начин на живот, насочващ
и изпълващ нашето съществувание. Именно затова изобилието от религиозност не се приветства – защото то очевидно конкурира другите начини на
отдих. Redemptoris Missio подчертано засяга дейностите, които се отнасят
ad gentes, за всички народи. Този подход допълнително изнервя европейската
чувствителност. Подобно изобилие на религиозност би се възприело като религиозна версия на европейския (западния) колониализъм. То е неприемливо не само
поради нетолерантността и липсата на уважение по отношение на другите
във „вътрешната” версия на призванието за мисионерстване, но също и поради
привижданите расистки нюанси, които твърде често хвърлят сянка върху реалната или предполагаема демонстрация на превъзходство във „външния” диалог
с не-европейците. Свързването на християнството със „Запада” (и дълбоката
въвлеченост на християнството в колониализма) в очите на онези, които го
критикуват, отпраща мисионерското призвание ad gentes в едно минало, от което Европа иска да избяга: „На други места пречките са от културен характер:
разпространяването на Евангелското послание изглежда ирелевантно или неразбираемо, а обръщането в християнство се приема като отричане от собствения народ и култура” (т. 35).
Ние имаме обаче отличен повод да разгледаме Redemptoris Missio в детайл. Първо енцикликата е в съвършена хармония с телоса на европейската интеграция.
Една от най-разпространените представи за конструирането на Европа е, че тя
е начената като изключително икономически проект и е била трансформирана
в по-сетнешни времена в политически проект. Европа от самото начало е била
par excellence политически проект, продължението на който е било способствано чрез икономически инструменти. Това се потвърждава още веднъж в преамбюла на настоящия проект на Конституцията, в който въобще не се споменава
какъвто и да било пазар, общ или друг някакъв. Телосът, скрепяващ основанията
на Европа, следователно не се отнася към изобретяването на общия пазар, който вероятно ще увеличи нашето общо благосъстояние. Създаването на общият
пазар е инструмент, средство. „Целта”, задачата, която това средство обезпечава, е „интеграцията”.
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Какво трябва да разбираме под „интеграция”? На транснационално ниво това
означава – съгласно новия преамбюл – че различните хора, „горди със своята
идентичност и национална история”, включително техните неумолими конфликти, се научават „да загърбват онова, което някога ги е разделяло”. Интеграцията е европейският идеал за предефиниране на начина, по който всяко от
нашите национални общества влиза във взаимоотношения с другите, с техните
народи, с които ние споделяме надеждата „за изграждането на нашата обща
съдба”. Това неминуемо означава предефиниране на начина, по който третираме
другите вътре в националните ни общества, а също и начина, по който ние –
колективно като Съюз – влизаме във взаимоотношения с другите извън Съюза.
Нищо в етическата ни съвест, в моралната ни чувствителност и в социалните
ни практики не определя по-ефективно какви сме ние от подхода ни към това,
което Библията нарича „чужденец” – онзи, който в настоящия дискурс и по мое
мнение много по-непривлекателно бива наричан Другия. Redemptoris Missio несъмнено се отнася до взаимоотношението на една общност с другите (ad gentes).
Ако това е така, то струва си да зададем същия въпрос отново: взимайки предвид нейния открито хегемоничен телос и не-включващ етос („ние сме прави, а
вие грешите”), не следва ли да погледнем в по-голяма дълбочина към ценността
на нейния принос за рефлексиите върху „Европейския въпрос”?
Ако възприемем понятията, формулирани от Ноам Чомски, на най-повърхностно
ниво езикът на Redemptoris Missio може да ни остави с впечатление за нетолерантност и липса на уважение. Но дълбинната му структура предава точно
обратното: това е урок по дълбинно самоуважение и уважение към другите.
Всъщност това е повече от урок. Това е истинско упражнение в толерантност
и търпение. То може да служи като „модел” за Европа. Казвал съм това много
пъти: Европа не е религия, която може или трябва да се оформя по моделна християнството или която и да било вяра. Независимо от това християнската мисъл
ни предлага широк набор от инструменти, концептуални предизвикателства,
идеи, които – ако се приложат с необходимата грижа – могат да бъдат извънредно полезни в опитите ни да определим специфично европейската модалност
на отношенията ad gentes, вътре във и извън Общността.
Как обаче да стигнем от повърхността на езика до структурата, която лежи в
дълбочина? Първата стъпка се състои в това да осъзнаем чудесната полярност,
която съществува в Redemptoris Missio. От една страна, ясното и категорично
утвърждаване на определени истини в тази енциклика се формулира често и отчетливо. От тези истини се извлича не само задължението на мисионерското
призвание, но също неговото съдържание. От друга страна, в сърцевината на
тази енциклика, в една структурна и също така централна позиция, ние откриваме динамичното и ефикасно изложение на начина, по който тези истини трябва да бъдат разбирани и предавани.
Църквата от своя страна се обръща към хората с пълно уважение към тяхната свобода. Нейната мисия не ограничава свободата, а по-скоро я способства.
Църквата предлага; тя не налага нищо. Църквата уважава индивидите и културите и почита светилището на съвестта. (Сек. 39)

45

Християнство и Европа

Категоричното утвърждаване на тази истина е не просто религиозно утвърждение per se. Да бъдеш християнин означава да вярваш, че спасението може да
дойде единствено от Иисус Христос. Следователно това е също така и утвърждаване на християнската идентичност. Банално ли ви се струва? Може би.
Но това преминаване от истина към идентичност в процеса на установяване
на взаимоотношение с Другия е много важно, защото то преди всичко поставя
взаимоотношението на ниво истина: „то е, което съм аз”. Но има и нещо повече: съществува една неудобна истина във феномена, обграждащ разбирането
на определението за идентичност: аз мога да схвана уникалността на моята
идентичност, независимо дали е индивидуална или колективна, единствено в начина, по който очертавам линия, действаща като граница, която включва мен и
изключва теб. По този начин другият е не просто социална, а онтологично незаменима за моето съществуване реалност. Ако няма Друг, няма отличимо „Мен”.
Също така: както категоричното утвърждаване на истината, на тази истина,
може да се стори обидно, то се явява незаменимо за уникалността на моята
идентичност. То е обаче също и потвърждаване на другостта на Другия. То е
признаването на другостта и на идентитета на Другия. В този смисъл категоричното утвърждаване на „тази истина” показва дълбоко уважение към Другия;
именно то позволява на Другия да съществува, позволява ми да съществувам.
Да проследим следната експериментална линия на мисълта. Да разгледаме
една различна среща между християните и другите, например между християните и иудаистите или мюсюлманите. Християните биха могли да кажат: „Ние
всички сме едно, поне по отношение на най-важното; в крайна сметка, всички
ние вярваме в един и същи Бог, и т.н.”. Дали това би било по-малко обидно за
иудаистите и за мюсюлманите? Според мен в лицето на подобно утвърждение
иудаистите и мюсюлманите биха се почувствали унизени и твърде неловко.
„Не вярвате ли вие, биха попитали те неуверено, че спасението може да дойде
единствено от Иисус Христос?” Тяхното неудобство ще бъде причинено не
само от факта, че са смутени от един начин на влизане във взаимоотношения, който се стреми да избягва обидните факти. Това също така би могло
да провокира подозрителност, негодувание или дори презрение: подозрение,
поради липсата на добросъвестност в този начин на влизане във взаимоотношения; негодувание заради патерналистичния подход на някой, който вярва, че
неудобните истини трябва да бъдат скрити от по-низшия събеседник, както
от дете; и презрение спрямо онзи, който се бои да утвърди самите основания
на своята собствена вяра: „Ако той не уважава собствената си идентичност,
как би могъл тогава да уважава моята?”. Полага се да кажем, че иудеите и
мюсюлманите не вярват, че спасението може да дойде единствено от Иисус
Христос. Всъщност отрицанието на това твърдение може би конституира
една съществена част от тяхната идентичност. По мое мнение иудеите
и мюсюлманите биха се почувствали маргинализирани и обидени, ако това
отрицание им бъде отречено или скрито. Бих добавил също, че ако това утвърждение от страна на Църквата причинява болка на другите, то също така
носи риска да провокира собственото си страдание: казвайки на иудеите и
мюсюлманите, че спасението може да дойде единствено чрез Иисус Христос,
Църквата рискува страдание поради отрицанието, което поражда в тях.

46

2015 / брой

5 (102)

Постмодерната чувствителност не предлага никакво по-значително утешение.
Религията се отнася до истината, до Истината. В своето взаимодействие
истините често се сблъскват една с друга и се изключват взаимно. В енцикликата Redemptoris Missio има един наистина забележителен елемент, а именно
фактът, че тя представя една среща, един начин на влизане във взаимоотношения с Другия – Другият, който представлява най-голямото предизвикателство, защото неговата другост може да бъде отрицанието на онова, което е
централно за моята собствена идентичност. Епистемологичният скептицизъм
и релативизацията на истината, типични за постмодернизма, изглеждат привлекателен начин да се влезе в подобни взаимоотношения: няма автентична
истина – всеки има своята. Нека следователно да живеем заедно в любов и
разбирателство. Да, ние всички живеем заедно в любов и разбирателство, но
това няма вече да е така, ако аз отрека Другия. Не просто в смисъл, че ще отричам уникалността на неговата (тяхната) идентичност, която се основава
на претендирането му, че владее истината, но също и в смисъл, че ще му откажа (както и на себе си) способността да обладава подобна истина. Отново
виждаме как онова, което се представя като подход на зачитане, може да има
обратен ефект.
В заключение що се отнася до този изключително витален въпрос, привидно категоричната ригидност на Redemptoris Missio разкрива себе си като най-добросъвестния начин да се осигури зачитането на идентичността, на моята собствена уникалност и онази на Другия.
Нека сега да погледнем към противоположния полюс и да си припомним тържественото утвърждение: „Църквата предлага, тя нищо не налага”. Ако ще се
фокусираме върху еволюцията на Католическата църква, бихме желали да коментираме този исторически неочакван аспект на себе-разбиране, показан от
католиците; аспект, който е добре дошъл за не-вярващите, които, през миналото, са познавали една Църква с много различна представа за себе си. Но целта
ни е съвършено друга: ние искаме да опитаме да реконституираме конкретна
аргументативна структура, концептуален инструмент за определяне на взаимоотношението с Другия. Най-поразяващ е фактът, че Църквата, независимо
от своята настоятелна и непреклонна позиция по отношение на истината, не
проявява интерес в заемането на подобна позиция по отношение на мисията
си ad gentes. По този въпрос Redemptoris Missio се позовава директно на заявлението на Втория ватикански събор, касаещо понятието за религиозна свобода:
Човешката личност има право на религиозна свобода... Всички трябва да имат
такъв имунитет от принуждение от индивиди или групи, или каквато и да било
човешка власт, че никой да не бъде насилван да действа срещу своята съвест в
религиозните въпроси, нито да бъде препятстван да действа съгласно съвестта си – публично или в частното си пространство, сам или в група с други, в
полагащите се граници (т. 8).
Но това не е единственото приложение. Принципът „Църквата предлага, а не
налага нищо” засяга също и природата на истината и как тя се отнася към
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свободата. Едно от проявленията на това отношение можем да открием в енцикликата: „Човекът е свободен. Той може да каже „не” на Бога” (т. 7). Именно
свободата да кажеш „не” е тази, която придава на „да” нейното значение. В
иудейската традиция този урок е предаден много ефикасно и възхитително в
думите „Всичко е в Божиите ръце освен страха от Бога”.
Що се отнася до ценностите и метафизичните истини, изразът „Църквата
предлага, тя нищо не налага” е утвърждение на истината за самата истина.
Това си заслужава да се подчертае. Не толкова, че има истина, според която
спасението може да дойде единствено от Иисус Христос, а по-сетне правилото
на приличие или добро образование, което няма нищо общо с първото и което
предписва тази истина да не бъде налагана със сила. Важността на свободата
да кажеш „не” (и която придава на „да” нейното значение) е интегрална компонента на утвърждаваната истина. Отрицанието на едното лишава другото от
неговата значимост.
Взаимоотношението между свобода и истина в човешкото положение ни позволява да направим последната стъпка към разбирането на дисциплината на
толерантност, която е изразена в Redemptoris Missio. Тук не става въпрос само
за признаване на религиозна свобода, а за дисциплина на толерантност. Този
израз ме навежда на мисълта за едно сериозно и мотивирано образование в толерантност чрез очистване на душите на онези, които я практикуват. За да
добием тази дисциплина, ние трябва да съберем двата полюса на свободата и
толерантността и да се отнесем към тях като към неделимо цяло.
Защо толерантност? Първо, нека да се запитаме какво е толерантността?
Кога аз съм толерантен? Когато приемам нещо, което ме обижда. Когато
устоявам на изкушението да наложа моите убеждения на другите. Ако нямам
убеждения, ако не съм изкушен да налагам убежденията си, ако съм безразличен към Другия, тогава аз няма да се нуждая от тази добродетел. Колкото
по-важна е истината, толкова е по-абсолютна, толкова по жизнено необходима става, и толкова е по-голямо изкушението да я наложиш на всеки. Що се
отнася до нас, Айсая Бърлин вече ни е научил каква фатална опасност възниква
от истина, която се смята за абсолютна и универсална. От началото на времената най-ужасните страдания са били причинявани не от онези, които са
действали от алчност или жажда за власт, а най-вече от идеалистите, които
са вярвали, че обладават подобна истина. Толерантността може да се добие,
когато изпитваме истините и самото понятие за истина. Бърлин справедливо отбелязва, че дори ученията на Платон за универсалната истина могат
да доведат до подобни резултати. Но ученията на Бърлин, от своя страна,
рискуват да бъдат интерпретирани като призив да се добие толерантност с
цената на истината – призив да се оставим на епистемологичния скептицизъм и моралния релативизъм. Redemptoris Missio от самото начало прокламира
най-абсолютната истина, открита за вярванията на християните. Вярващият
може да си зададе въпроса: „Как мога да устоя на изкушението да наложа на
някого тази истина, която в моите очи е така важна и която, убеден съм, е
съществена и от полза за всички?”. През изминалите векове християните не
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винаги са устоявали, и понякога с кървави последствия. Иоан Павел II звучи
строго: устоявай на изкушението, контролирай изкушението. Църквата предлага, а не налага нищо!
Защо дисциплина на толерантност? Защото вярващият може да заобиколи изкушението, да се укрие и да избегне Другия, който отхвърля неговите истини.
По този въпрос Redemptoris Missio отново подхожда много строго. Тя не дава на
вярващия избора да се укрие, да избяга от Другия и по този начин да избегне
изкушението. Това е зов да се изправим срещу онези, които може да не виждат
или споделят онова, което ние приемаме като истина; да дебатираме по начин,
който ни позволява да утвърдим своята идентичност и който именно поради
това потвърждава и идентичността на Другия, който признава нейната другост. Бидейки важна и абсолютна, както само Истината може да бъде – един
компонент от самата тази истина, от това утвърждение, според което спасението може да дойде единствено от Иисус Христос – истината е също така
отвъд истината: разбирайки, че човеците са свободни да я отхвърлят; и че
нейното налагане означава тя да бъде отречена. Християнинът следователно
не само признава другостта на Другия, но също така приема и интернализира
необходимата свобода на Другия да каже „не”. Тази дисциплина на свобода и
толерантност е особено ценна.

Европа предлага...!
„Европа все още предлага” има друг смисъл. Европейската конституционна специфика намира значителен отглас вътре в политическата организация на Общността, която се съпротивлява на обичайното основание на конституционализма. В една демокрация обичайно се изисква демократична дисциплина: властта
на мнозинството над малцинството е приемлива единствено в една политическа система, която би била проявление на един отделен народ, независимо от
идентичността му. Обратно, ако мнозинството призовава за подчинение от
страна на малцинството, което не смята, че принадлежи на същия народ, ние
се сблъскваме със ситуация, която се разбира като подчиняване. Тази дилема
става дори още по-лоша по отношение на конституционната дисциплина. И все
пак всеки европеец в Съюза подлежи на конституционна дисциплина, която не е
просто и изключително негова собствена, а е продукт и рефлексия на множество много различни народи. Значителен пример за гражданска толерантност
представлява това да се съгласиш да бъдеш подчинен на регулации, които не
са били съставени от „моя народ”, а от общност, формирана от различни политически общности – народи от Други, бихме казали. Следователно моето
самоопределение подлежи на компромис и отразява модела на толерантност,
споменат по-горе, вътрешно, по отношение на самия мен, и външно – спрямо
другите.
От конституционна перспектива тази толерантност предполага една форма
на дисциплина, която намира оригинален и превъзходен изказ в институционната
направа на Европейския съюз – конституционна дисциплина, която обаче не е
основана на конституцията на държавата. Конституционните субекти вътре
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в различните държави членки по никакъв начин не приемат европейската конституционна дисциплина като юридически принцип, посредством който, както
във федералните държави, те биха били подчинени на някакво владичество и
по-висша власт, налагаща норми, възприети от федерираните народи, сиреч от
конституционния демос. Приемането на тази дисциплина в сферата на компетенциите на Общността е доброволен, автономен и постоянно възобновяван
акт на подчиняване на едно правило, изразяващо проявлението на други воли,
политически идентичности и общности.
Действането по този начин означава само по себе си създаване на такъв друг
тип политическа общност, чиято основна характеристика е именно обезпечаването на едно приемане на обвързваща дисциплина, родена и кореняща се в общност от Други. Спокойно можем да кажем на жителите на Квебек: трябва да се
подчинявате в името на канадския народ. На французите, на италианците или
на германците, от друга страна, бихме казали: предлагаме ви да се подчините в
името на народите на Европа. В двата случая се призовава към конституционно
подчинение. Когато приемането и подчинението на една дисциплина са доброволни и устойчиви, ние се оказваме свидетели на автентичен акт на свобода,
на еманципация в лицето на арогантността на колективното „мен” на конституционния фанатизъм. Европа предлага, но не налага.2
Превод от английски: Слава Янакиева

2
Първоначално изследването на Дж. Х. Х. Уейлър Християнската Европа е публикувано в Италия, в Un’Europa
cristiana: Un saggio esplorativo, ed, M, Zanichelli (Milan: BUR Saggi, 2003). Преведено е на испански: Una Europa
cristiana: Ensayo exploratorio, trans. J. M. Oriol (Madrid: Ediciones Encuentro, 2003); на португалски: Uma Europa
Crista: Contributo para uma reftexao sobre a identidade europeia, trans. A. Pereira (S. Joao do Estoril: Principia,
2003); на полски: Chrzescijanska Europa: Konstytucyjny imperializm czy wielokulturowosc? trans. W. Mechera (Poznan: W drodze, 2003); на немски: Ein Christliches Europa: Erkundungsgänge, trans. F. Reimer (Salzburg: Verlag
Anton Pustet, 2004); на холандски: Een christelijk Europe: Een verkennend essay, trans L. Besselink and T. Mertens
(Nijmegen: Kluwer, 2004); на словенски: Krscanska Europa: Raziskovalna razprava, trans. M. Ozbot (Ljubljana: Claritas, 2005); на унгарски: A keresztehy Europa, trans. Szent Istvan Tarsulat (Budapest: Pazmany Konyvek, 2006); на
френски: Une Europe chretienne? trans, (from German) Tobias Teuscher, Catherine Vierling (Paris: Editions du Cerf,
2007). В момента се подготвя преводът му на словашки език.
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Владимир Катасонов

ТРАНСХУМАНИЗМЪТ: НОВАТА
ЕВОЛЮЦИОННА УТОПИЯ
През февруари 2011 г. в Русия бе създадено стратегическото1 обществено движение „Русия – 2045”. Целта на това движение е „изграждането на международен научноизследователски център по роботика със задача практическото изработване на основния проект – създаването на изкуствено тяло и подготовка
на човека към преминаването в него”2. Достигането на тази цел е разделено на
етапи, основните от които са следните (проект „Аватар”): изкуствено копие
на човешкото тяло (2015–2020), изкуствено копие на човешкото тяло, в което
се присажда мозъкът (2020–2025), изкуствено копие на човешкото тяло, в което
се пренася съзнанието (2030–2035), тяло-холограма (2040–2045). По този начин
човекът ще преодолее страданията, болестите, остаряването и накрая ще постигне отдавна търсеното безсмъртие: изкуственото тяло или механичното,
или холографското, или някакво друго е много „по-здраво” от естественото, а
съзнанието може да се прехвърля по желание в каквото пожелаем... Излизането в
Космоса, безкрайното овладяване на Вселената ще бъдат облекчени, защото на
човека няма да са му необходими условията, изисквани от биологичната му форма
на съществуване. Трансхуманистите смятат себе си за наследници на идеите
на Н. Ф. Фьодоров, В. И. Вернадски, К. И. Циолковски. Всичко това предполага, че
развитието на информационните технологии към 2030 г. ще достигне точката
на сингуларност, когато ще бъде изобретена самоусъвършенстваща се програма и ще се разкрие пътят към безкрайния машинен прогрес.
1

Така се нарича официално: // Россия 2045: интернет-сайт. URL: http:// 2045.ru (дата обращения 20. 06.2014).

2

Манифест на стратегическото обществено движение „Россия – 2045”// Россия 2045: интернет-сайт. URL:
http://2045.ru/manifest/ (20. 06.2014).
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Движението „Русия – 2045”, в което влизат някои наши учени и философи, е организирано покрай международната неправителствена организация „Световна
асоциация на трансхуманистите”, създадена през 2008 г. и преследваща същата глобална цел3. Близки на тези движения са и застъпниците на иммортализма
(в частност на основата на криониката), постгендеризма (премахването на
половете), техногейнизма (екология и защита на околната среда) и др.
Тези факти биха могли да бъдат интерпретирани като поредните маргинални
футурологични тенденции в съвременната култура, каквито винаги са съществували, ако ги нямаше следните два важни проблема:
1. В условията на отказ от класическите идеологии на XIX–XX в. трансхуманизмът, основан върху научно-техническия прогрес, популярен в средата на младите
хора, обхващащ и екологичните движения, по същество остава единствената
идеология, предлагаща на човека постъпателно развитие.
2. В родната култура, в която поради 70-годишната власт на идеологическите и
на технократичните тенденции значението на хуманитарните науки не е особено високо, идеологията на трансхуманизма лесно си пробива път. Руските трансхуманисти са твърде активни, те писаха до Д. А. Медведев, до генералния секретар на ООН Бан Ки Мун, тях ги поддържат редица наши учени и футуролози, а
също така и Далай лама... През август 2011 г., на заседание в Департамента по
държавна научно-техническа политика и иновации към Министерството на образованието и науките, на което са присъствали ръководителите на движението
„Русия – 2045”, от института „Курчатов”, както и представители на редица
други департаменти към министерството, са били одобрени направленията на
работата на движението и е обещана подкрепа в рамките на контактите им с
РАН и РАМН (Руска академия на науките, Руска академия на медицинските науки,
бел. прев.).
Всичко това предизвиква сериозни опасения и поставя темата за научно-философския анализ на идеите на трансхуманизма.

§ 1. В преследване на мечтата: изкуственият човек
През XX в. продължи настъплението на технологичната цивилизация срещу естествената човешка среда. Всичко това доведе дотам, че хората почти нямат в домовете си вещи, произведени от естествени материали: електрическа
светлина, пластмасова дограма, изкуствена дървесина, бои, получени по химически път, синтетични тъкани и т.н. Нещо повече – през миналия век започна
активното проникване на изкуствените „материали”, така да се каже, и вътре в човека. Все по-мощна е индустрията, заменяща естествените органи с
изкуствени, като тези технологии се комбинират със смяната на болни органи
3

Humanity+: интернет сайт. URL: http:// humanityplus.org (20.06.2014). В Русия съществува още една организация от този тип: Руско трансхуманистично движение (Российское трансгуманистическое движение: интернет
сайт. URL: http://transhumanism-russia.ru (20.06.2014) ), оглавявана от твърде съмнителни в научно отношение фигури и основно занимаваща се с крионика.
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със здрави, взети от други хора. Голяма част от храните, употребявани от съвременния човек, са генетично модифицирани.
От средата на миналия век започна разработването на информационните технологии, чиято скорост и степените на развитието им към началото на нашето
столетие достигнаха титанични мащаби. Компютрите и свързаните с тях технологии обхванаха цялото пространство на човешката култура: образованието,
науката, изкуството, средствата за масова информация, бизнеса, търговията,
военната сфера, домашното стопанство. Въвеждането на компютрите там,
където все още не се използва информационна техника, се приема за прогрес
и всячески е насърчавано от държавата, изпълняваща по същество негласната
поръчка на технологичната индустрия. Компютризацията, внедряването на информационните технологии отговаря на духа на новоевропейската цивилизация,
която се стреми да направи живота на човека комфортен, да прехвърли тежката и мръсна работа върху машините. Започвайки от най-простите механизми,
от парните двигатели, до днес човечеството създаде огромно количество технически приспособления, позволяващи му да преправя по свое желание околната
среда, да „побеждава” пространството и времето, да устройва човешкия живот
на земята според своите желания. В рамките на информационната техника
виждаме, че и задачата по управлението на всички тези процеси постепенно се
прехвърля върху машините. Все по-упорито се търси възможността за създаване на изкуствен интелект, способен да се самообучава; програми, повече или
по-малко сравними с човешкия интелект. Примерите за разработка на „роботи”
чрез тези програми днес са навсякъде: в космонавтиката, във военното дело,
роботи-резачки и т. н. От разрешаването на тези задачи най-заинтересувани
са военните, което – както знаем – винаги е било един от решаващите фактори
за техническия прогрес.
Постиженията на компютърните технологии не могат да не ни поразят. Все
повече нараства изчислителната скорост (по-точно – изпълняването на елементарни операции). Благодарение на това става възможно разрешаването на все
по-сложни задачи. Ефективно се разработват програмите за машинен превод от
един език на друг. Дълго неподдаващата се на решение задача за разпознаване
на образи също бе изпълнена в определена степен. Това на свой ред разкрива
пътя към изработването на изкуствено зрение, към гласово общуване с машината, към гласовия машинен превод от един на друг език и т.н. Успехите в механиката позволяват да се разработват механични модели на човешките органи.
Все по-близка изглежда реализацията на суперпроекта на новоевропейската цивилизация, която в митовете за хомункулуса и Гòлема мечтаеше за създаването на изкуствено същество, имитиращо човека. При това същество, което по
определение превъзхожда човека в някои отношения: физическа сила, реакция,
скорост при вземането на решение в определени ситуации, последователност в
достигането на целите и т.н. Поначало този робот е замислен и е създаван с
идеята да помага на човека, ставало е дума само за помощ и заместване при
изпълняването на дадени функции. Нещата не са опирали до човешкото битие.
Но не започва ли да заема твърде много място този помощник в живота въобще? Не се ли превръща той в конкурент и в рамките на битието на човека?
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§ 2. Ролята на структурализма
За възникването на идеологията на трансхуманизма изигра роля също и еволюцията на идеите на структурализма. Структурализмът беше – и все още е – широко
общонаучно течение, чиято същност се състои в използването на определен изследователски метод. Структурализмът разглежда изследваната вещ не в нейния
субстанциален смисъл и в свързаните с него понятия за същност и природа, а
в плана на функционалността, в рамките на свойствата и действията на тази
вещ. Поради това вещта се интерпретира като структура или като съвкупност
от структури. Структурата представлява множество от елементи, между които
има определени връзки. Изследователят структуралист се опитва да отдели тези
елементи и да разгледа връзките помежду им. От своето възникване през 20-те
години на ХХ в. структурализмът се прилага в много от областите на хуманитарното знание: етнография, културология, социология (К. Леви-Строс), религиознание (Ж. Дюмезил, Ж.-П. Вернан), лингвистика (Р. Якобсон, Л. Елмслев, Е. Харис, Н.
Хомски и др.), литературознание (Р. Барт, У. Еко), история и философия на науката
(М. Фуко, М. Сер), политология (Л. Алтусер), психология (Ж. Лакан), философия. С
течение на времето по този начин все по-ясна ставаше и връзката между методологията на структурализма с понятието за математическа структура.
Прилагането на структуралисткия метод води до това, че изучаваната вещ се
заменя от научна конструкция – модел. Структуралистът въобще не се притеснява от това, че моделът не е тъждествен на изходната вещ. „Установеният
по този начин модел – пише един от идеолозите на структурализма в литературознанието, Ролан Барт – ни връща света вече не във вида, в който ни е даден изначално, и точно в това е значението на структурализма. На първо място,
той създава нова обектна категория, която не принадлежи нито на областта
на реалното, нито на рационалното, а на сферата на функционалното, и по този
начин се вписва в целия комплекс от научни изследвания, развиващи се днес на
основата на информатиката”4.
Структурализмът произхожда от структурната лингвистика, разработена от
швейцарския лингвист Ф. де Сосюр в края на XIX и началото на ХХ в. Де Сосюр
разглежда лингвистиката като част от общото учение за знаците – семиологията (или семиотиката). Така лингвистичните методи се пренасят и върху изучаването на културата, която сама по себе си също е своеобразен език, знакова
система със свои елементи и структура. Разкриването и описването на структурите на различните културни области е един от основните методи на хуманитарното познание през миналия век. Структурите на културата, разкривани по този
начин, макар и да са свързани с духовната дейност на човека, имат над-личен или
без- личен характер. Човекът ги използва, нещо повече – без тях не е в състояние
да общува със социума, те са езикът на културата. Доколкото тези структури
имат интерсубективна и надсубективна „природа”, все по-остро се поставя и
въпросът за статута на субекта в културата и изобщо в битието. Ако значения4

Барт, Р. Структурализм как деятельность / Ролан Барт // Библиотека Гумер – гуманитарные науки: URL:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Bart/_02.php (15.07.2014).
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та се създават от структурите, а не от субекта, следователно не той изговаря
структурите, а те говорят чрез него. Така постепенно възникват концепциите за
смъртта на автора (Р. Барт), за изчезването на човека (М. Фуко). Човекът, пише
Дельоз, е само определена форма на отношения между външни и вътрешни сили и
тази форма може да се променя. „Възможно е предварително да се каже, че човешките свойства не се включват задължително в състава на формата „Човек”, а могат да бъдат разполагани по друг начин, да влизат в други отношения, в различни
форми: при това за относително кратък период. Човекът не е съществувал винаги
и няма да съществува вечно.”5 Ако съвременният човек, както ни обяснява Фуко, е
само проява на някаква познавателна способност, епистема, която не е съществувала до XVII в., а е възникнала и следователно може да изчезне, ако се променят
определящите я елементи, тогава и човекът с всички негови особености – вяра
в Бога, във възможността за познание, хуманизъм и т.н., също може да изчезне,
„както се изличава лице, нарисувано на морския бряг”6.
Структурализмът беше посвоему съвсем логично въплъщение на новия европейски рационализъм и затова оказа такова влияние върху науката през ХХ век. В
това отношение най-важна беше връзката му с математиката7, с теорията на
множествата, с „бурбакизма” (псевдоним на група френски математици, чиято
цел е да изработят цялостно изложение на математиката на основата на теорията на множествата на Цермело-Френкел с доработката  от Бернайс и Гьодел; върху групата голямо влияние оказва немската математическа школа – Д.
Хилберт, Х. Вейл, Дж. фон Нойман и др., бел. прев.) в математиката. В определен
смисъл той яви природата на онзи научен метод8, който е в основата на новата
европейска култура. Като разширяваше сферата на приложенията си, структурализмът спомогна за изграждането на далеч надхвърлящите го светогледни
изводи в постмодернизма, които подготвиха и идеологията на трансхуманизма.

§ 3. Съединяването на човека с машината.
Трансхуманизмът
Идеологията на трансхуманизма е естествено свързана с най-дълбоките, може
би не веднага осъзнати исторически стремежи на нашата цивилизация от последните четири-пет века. Идеята за човека, строящ Regnum hominis (човешко
царство)9 на земята по аналогия с небесното Царство Божие, вдъхновява хора5

Делез, Ж. О смерти человека и сверхчеловеке // Жиль Делез // Библиотека Гумер – гуманитарные науки:
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Delez/sm_chel.php.
6

Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. Пер. Н. С. Автономовой. М., 1977. с. 487.

7

А. Вейл, един от основоположниците на „бурбакизма” в математиката, разбиращ я като изследване на
математическите структури, е бил лично познат с К. Л. Строс и дори написал математическо приложение към
една от неговите книги.
8 	

Тук лесно може да се открие аналогията с „проектите” на Кантор да представи теорията на множествата
като основен научен език въобще. Вж. моята книга: Катасонов, В. Н. Боровшийся с бесконечным. Философско-религиозные аспекты генезиса теории множеств Г. Кантора. М., 1999.
9

„Царството на човека” (лат.). Така, по аналогия с Царството Божие, е нарекъл Бейкън своя проект за овладяване на природата на основата на новата наука. Вж.: Сапрыкин, Д. Л. Regnum hominis. Имперский проект Ф.
Бэкона. М., 2001.
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та още от Възраждането. И до днес хуманистичната ни цивилизация е движена
от тези идеали и – за лошо или за добро – точно върху тях продължава да се
изгражда и днешната глобална култура. Още от самото  начало е бил осъзнат
ключовият проблем, поставен пред човека творец: той е в състояние да сътвори много неща, но може ли да създаде самия себе си? Не по естествения път,
даден му от Бога, а изкуствено, технологично? Докъде се простира подобието
между Бога и човека?
Цялото Възраждане е обхванато от тази идея. Създаването на хомункулуса
по магико-алхимически път е проблемът, над който неуморно се трудят учените през XVI век. Следващия век вече започват да правят механични автомати, а дори и с претенция да моделират целия човек – тук обикновено не се
е минавало без истински човек, скрит в устройството, както и модели на отделни човешки умения (изчислителната машина на Паскал). За изработването
на универсален автомат е бил нужен специален алгоритмичен език, който би
представлявал неговата „душа” (програма, както казваме днес). Декарт и
Лайбниц, всеки по свой начин, започват да работят върху такъв език. И през
всичките следващи столетия този проект на новата европейска цивилизация
като заветна цел на усилията на много учени и мислители с най-различни
светогледни ориентации10 е пътеводната звезда в дейността им. Логици, математици, механици, инженери обсъждат техническите проблеми при създаването на изкуствен човек, а философи и културолози се опитват да определят
„условията за възможността” за осъществяването на тази мечта. Тук не е
мястото за подробно проследяване на този процес11, но във връзка с това
не можем да отминем фигурата на руския мислител Н. Ф. Фьодоров, когото
впрочем трансхуманистите справедливо приемат за един от своите предшественици. Фьодоров е бил талантлив самоук философ, оставил множество
блестящи статии, посветени на критиката на съвременната цивилизация. За
главен свой труд той приемал Философия на общото дело – проект, в който
се поставя задачата за възкресяването на мъртвите („възкресението на
отците”) вътре в историята чрез средствата на технологията. Той е бил
вярващ човек, почти на всяка страница от съчинението му срещаме името
на Пресвета Троица, ала все пак Фьодоров приемал пророчеството за второто пришествие на Христос под условие. Второто Христово пришествие и
Страшният съд са неизбежни, ако човечеството не се покае и... не се заеме
с общото дело по възкресението на мъртвите. При цялата еретичност на
есхатологическия му проект Фьдоров все пак правилно е изразил възловия
момент на християнската цивилизация: победата над смъртта. Той обаче
мислел, че човек е достатъчно надарен от Бога, за да реши тази задача самостоятелно, вътре в историята. Така по парадоксален начин последното го
превръща в може би най-яркия изразител на онова титанично разбиране за
човека, идващо още от Ренесанса.

10

През 20-те години съветските учени, вдъхновени от идеологията, се опитваха изкуствено да създадат новия
съветски човек, използвайки както евгениката, така и опити по кръстоска между човек и животно.
11

Вж. напр. моята книга: Катасонов, В. Н. Метафизическая математика XVII века. М., 1993 (2010). Гл. I.
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Възникването на трансхуманизма през ХХ в. е тясно свързано с новите етапи
на научно-техническата революция, с новите методи в биологията и с развитието на компютърната техника. Самият термин трансхуманизъм се свързва с
името на Джулиан Хъксли (внук на знаменития пропагандатор на еволюционната теория Томас Хъксли), английски биолог, философ на науката и политик. Дж.
Хъксли бил активен поддръжник и разпространител на хуманистичните ценности и станал един от идеолозите на Международния хуманистичен и етически
съюз (International Humanist and Ethical Union, създаден през 1952 г.). Програмната
дейност на съюза е посветена на пропагандата на идеите на хуманизма, атеизма, рационализма, свободомислието и на поддържането на морални учения,
несвързани с религията. През 60-те години се популяризират и идеите на криониката (Р. Етингер, Е. Купър) – технология за замразяване на хора и животни при
свръхниски температури с надежда, че в бъдеще науката, достигнала достатъчно високо равнище, ще позволи те да бъдат съживени (и ако е необходимо, излекувани). Значителна роля за възникването на трансхуманизма оказват работите
и публичните изказвания на учени, занимаващи се с основите на компютърната
техника – А. Тюринг, Дж. фон Нойман, философът Ъ. Тофлър и др. През 1998 г.
философите Ник Бостром и Дейвид Пирс създават Световната асоциация на
трансхуманистите „Humanity+”. На официалния сайт на тази обществена неправителствена организация, в раздела „Философия”, четем: „Трансхуманизмът
представлява сбор от учения за живота, насочени към продължаването и ускоряването на еволюцията на разумния живот извън рамките на сегашната му ограничена човешка форма, постигани със средствата на науката и технологиите,
водени от утвърждаващи живота принципи и цели... Тук вниманието ни основно
е съсредоточено към съвременните технологии – такива като биотехнологията,
информационните технологии, както и към предвижданите следващи стъпки
като молекулярната нанотехнология и изкуствения интелект. Трансхуманизмът
се стреми към етичната употреба на тези и на други спекулативни технологии
(подч. мое – В. К.). Теоретичните ни интереси са насочени към постхуманитарните теми на сингуларността, към рисковете от измиране и към прехвърлянето
на съзнанието (цялостно моделиране на мозъка и освобождаване на съзнанието
от материята)”12.
След разработването на саморазвиващи се програми („точката на сингуларност”) ще дойде възможността за създаването на роботи, произвеждащи сами
себе си. Те постепенно ще се научат да изпълняват всяка работа и неизбежно
ще изместят човека, зависим от умората и несъвършенствата си, във всички
области. По силата на неуморността си и поради експоненциално нарастващите
си възможности тези изкуствени същества в крайна сметка ще станат много
по-съвършени от човека. Тук вече, по пътя към новия свят на умните машини,
трябва да бъде изпълнена и задачата по прехвърлянето на съзнанието, т.е. създаването на цялостен модел на човешкия мозък и преноса чрез „сканиране” на
човешкото съзнание в машината. Обаче размишленията на трансхуманистите
по тази тема често са нелогични и твърде лукави. Хипотетично, развитието –
еволюцията! – на умните машини може да не тръгне по пътя на биологията, а
12

http://humanityplus.org/philosophy/philosophy-2/ (21.06.2014).
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и те могат да се разбунтуват срещу бавния и слаб човек много по-рано. Ако
човекът остане в това „общество” на безкрайно самоусъвършенстващите се
машини, там му е приготвено място, каквото сега при нас имат например животните в зоопарка.
Несъмнено трансхуманизмът е нова идеология, която адептите му се опитват
да предложат на затъналото в консумативизма „невярващо човечество”. Пропагандаторите на тези идеи у нас така и пишат: „Човешкото общество се е
превърнало в потребителско общество и се намира на границата на тоталната
загуба на смислови ориентири за развитие. Интересите на повечето хора се
свеждат основно до поддържането на собствения им комфорт... Смятаме, че
светът има нужда от друга идеологическа парадигма. В нейните рамки следва
да бъде формулирана свръхзадача, способна да покаже новия вектор за развитие
на човечеството и да осигури извършването на научно-техническа революция”13.
При цялата претенция на трансхуманистичните идеи за научна базираност
принципните въпроси за възможността на такива самоорганизиращи се програми, както и за наподобяването на съзнанието чрез изкуствена невронна мрежа в
електрическа машина, остават хипотетични. Вярващите в тях образовани хора
често демонстрират потресаваща философска неграмотност14. Трансхуманизмът в случая експлоатира резултатите от две научно-философски традиции, за
които говорихме по-горе: развитието на съвременната информационна техника
и еволюцията на структуралистките представи, достигнали в постмодернизма
до концепцията за смъртта на човека. И разбира се, идеята на еволюцията,
в чиито рамки човекът въобще не е „венец на мирозданието”, а само етап,
който е имал своето начало и съответно трябва да има и край, както всички
останали фази в еволюцията. Трансхуманизмът иска от човека да се раздели с
амбивалентните от негова гледна точка ценности на класическия хуманизъм:
чувствата, вярата, любовта, телесността, сексуалните различия, раждането
и възпитаването на децата, мечтите за щастие, за спасение и т.н. Затова
пък обещава безгранично познание и принципно безсмъртие за познаващото същество. Безсмъртието – това, за което човекът винаги е мечтал, нима не е
подарък? Какво повече ни е нужно?

§ 4. Критика на трансхуманизма
Когато говорим за критиката на трансхуманизма, трябва да признаем нейната
слабост и безпомощността  в момента. Като цяло в литературата ни се набляга на популярните очерци за блестящите възможности в развитието на компютърните технологии в посока сливането на човека с машината, създаването
на роботи, моделирането на мозъка и пр., но не и на задълбочени и мъжествени
опити за съпротива срещу тази нова идеология на унищожаването на човечеството. А точно за това става въпрос. Правилно пише философът В. А. Кутирев
(В. А. Кутырев): „Философската антропология е длъжна да бъде отговорна пред
хората за целите, които поставя, за оценките, които дава за положението на
13

Манифест на стратегическото обществено движение „Русия – 2045” http:// 2045.ru/manifest/ (20. 06.2014).

14

Само да погледнем „Аватар В” от „Манифест 2045”. Вж. по-долу.
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света, и ако то е трагично, тя трябва да им помага да запазят достойнството
си. Ако тя служи като светогледен наркотик, помагайки им да умрат в недостойния за съзнателно същество сън, то следва и така да бъде наричана: наркотична философия. Или танатософия. В най-добрия случай – идеология, технонаучен
мит. Такава роля играе според нас идеологията на пост(транс)модернистичния
антихуманен „постчовешки трансхуманизъм”. Живият човек не може да спи непрекъснато или да бъде равнодушен свидетел на собствения си живот – той е
участник в него. Доколкото философията е жива, за нея се отнася същото. Тя е
за онези, чиято душа не е приспана. Човекът може да бъде унищожен, но не може
да бъде победен – така са мислели винаги най-добрите представители на Homo
vitae sapiens”15. Все пак обаче и при този професионалист и блестящ писател
се усеща вътрешно объркване, определена безпомощност пред лицето на опасността. Можем колкото си искаме да ругаем на философски жаргон, но без да
успеем да посочим решаващи аргументи срещу идеологията на трансхуманизма.
И мисля, че това не е случайно. Трансхуманизмът не е просто една нова идеология между другите, а проект, поставящ пред човека фундаментални въпроси за
неговото битие и изискващ от него дълбока духовна честност при даването на
отговор. Първо обаче смятам, че е необходимо да разделим критичната част на
две: 1) кое не ни харесва в проекта на трансхуманизма; 2) защо реализацията
му е невъзможна.

I. Кое не ни харесва в трансхуманизма
На пръв поглед изглежда, че втората точка: „Защо реализацията на трансхуманизма е невъзможна”, е по-важната. Ако трансхуманизмът е просто празна мечта и неговата реализация е невъзможна, тогава няма смисъл от притеснения,
„сам ще отмине”. Ние обаче знаем, че човешките „мечти” не отминават толкова лесно... Ето защо не втория, а именно първия въпрос трябва да разгледаме в
началото: кое не ни харесва в трансхуманизма или, с други думи, кое ни е скъпо
в човека, в естествения човек, когото трансхуманизмът иска да надхвърли. Разбира се, естественият човек може да бъде мислен различно. И ако го приемаме
като резултат от еволюция, тогава сме на практика безпомощни пред тази
нова идеология. Да, жал ни е за чисто човешките ценности и радости, с които
сме живели, за които сме работили и сме се жертвали: любов, семейство, деца,
родители, родина, приятелство, героизъм, вярност, творческо самопреодоляване
и т.н. Но пред лицето на еволюционния прогрес всичко това е „човешко, твърде
човешко” и следва да бъде надхвърлено. Обществото на умните машини – на
електронна или на биологическа основа – е наистина новият етап от безкрайната еволюция и какво можем да противопоставим на този нов Молох на прогреса... Единственото, което ни остава, е да се смирим и сами да сложим глава на
дръвника на историческата неизбежност... А все пак е тъжно.
В строго еволюционната парадигма не съществуват възможности за съпротива. Само ако приемаме абсолютното значение на човешкия живот в пълнотата
на конкретността на духовно-материалното ни същество, само тогава бихме
15

Кутырев, В. А. Философия трансгуманизма. Нижний Новгород. 2010. С.82.
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имали идейна опора за борба с идеологията на трансхуманизма. За да бъде прието абсолютното значение на човешкия живот, е нужна връзката на човека с
Абсолюта, с Бога. Това не отхвърля възможността за технологично развитие, но
въвежда определени ограничения в мисленето и трезва отговорност.
В споменатия вече „Манифест на стратегическото обществено движение „Русия – 2045” четем: „Според нас не по-късно от 2045 г. изкуственото тяло не
само ще надхвърли значително по своите възможности, но ще достигне до съвършенство на формата си и ще изглежда не по-зле от човешкото. Хората ще
могат сами да вземат решение за продължаването на живота си и за развитие
в ново тяло, след като ресурсите на биологичното бъдат изчерпани”16. Странна
е загрижеността за тялото на роботите, „не по-зле от човешкото”... Откъде е
това внезапно внимание към този въпрос? Защото се предполага, че социумът
ще бъде смесен – една част обикновени хора и друга – човекоподобни роботи,
както и роботи, в които „по собствено решение са се пренесли съзнанията” на
вече починали хора... Как ще общуват помежду си всички тези същества? Да,
научни конференции, производствени отношения – всичко това изглежда както
трябва. Но ще бъдат ли възможни помежду им приятелството, любовта, сексуалните отношения? Ако става дума за приятелство и за любов, и ние самите,
честно казано, не знаем какво представляват те. Тях просто ги има или ги няма,
дадени са ни (или не) и е неясно как биха могли да се превърнат в компютърни
програми. Що се отнася за секса, отговорът е положителен, но по специфичен
начин: и днес сексмагазините ни предлагат определени видове сексуални отношения с манекени... Тогава, разбира се, всичко ще бъде много по-„хуманизирано”,
но по принцип ще е същото – секс с манекен. А и казано направо, със секса ще се
приключи. Тези отношения съществуват или заради зачеването на деца, или заради насладата. Обаче зачеването ще бъде или извънтелесно (в частност чрез
клониране), или, ако говорим за роботи, просто заводска партида. В собствен
смисъл понятията за деца, родители, семейство тук изчезват. А ако става дума
за секса като удоволствие, развитата компютърна индустрия ще е в състояние да предложи виртуални наслади, които са далеч по-големи от сексуалните
(тя и сега е в състояние да го направи). Ясно е, че постепенно ще вземе връх
машинната съставка на социума като по-рационална и последователна. Всички
хуманистични „изтънчености”: любов, приятелство, семейство, малко по малко
ще отидат в небитието. Както и природното зачеване на хората. Ще остане
само „обществото” на роботите.
Само че приятелството, любовта, семейството, саможертвата, вярата имат
за човека абсолютен духовен смисъл. Точно тук се проявява животът на личността, това е и основното съдържание на живота, без тях човекът е духовно
мъртъв и често, загубвайки ги, сам се отказва от физическия си живот. Всички
тези области на човешкото битие тъй или инак се съотнасят с Абсолютното,
с Бога. Само в този случай те имат собствено човешки смисъл, издигащ ни над
животинския свят. Ако трансхуманизмът ни предлага да изгубим всичко това,
то изобщо не ни харесва. Да се лишим от върховния смисъл на човешкото съ16
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ществуване и да запазим за себе си само възможността за безкрайно научно
познание и за удоволствия... При това идеологията на трансхуманизма и днес се
стреми да ни отнеме тези духовни ценности и да ни приучи към „рядката супа”
на чисто сциентистките радости. Не случайно при цитирането по-горе от сайта Humanity+ отделихме израза: „трансхуманизмът се стреми към етичното
използване на тези и на други спекулативни технологии”. И днес, още преди да
е достигната „точката на сингуларност” или пък да е осъществена стратегията за „прехвърлянето на съзнанието”, докато всички тези технологии са чисто
спекулативни, пропагандата на трансхуманизма се стреми да формира в обществото определена етика. В нея всеки напредък в областта на информационните
технологии, в науката, е ценен сам по себе си, независимо от хуманитарните
му последствия. Възраженията от гледна точка на класическата хуманистична
култура се разглеждат като посегателство срещу едва ли не висшата човешка
способност – познанието, и против едва ли не върховната културна ценност –
науката. Формулирайки целите на движението, те не само настояват за създаването на „международен научноизследователски център по роботика с цел
практическото осъществяване на главния проект – създаване на изкуствено
тяло и подготвяне на човека към преминаване в него (курсивът е мой – В. К.)17”,
но са загрижени и за формирането на „култура, свързана с идеологията на бъдещето, с техническия прогрес, с изкуствения интелект, с многотелесността
(!!! – В. К.), безсмъртието, роботизацията”18. С други думи, преоценяването на
традиционните човешки ценности трябва да започне още от днес. На тяхно
място трябва да бъдат поставени ценностите на техническия прогрес, на изкуствения интелект, на роботиката и т.н. Въпиюща е нискочелата, чисто сциентистка същност на тази програма.19 И е страшно, ако ще възпитаваме в този
дух следващите поколения...
Идеите на трансхуманизма, разбира се, са несъвместими с християнското мислене за историята: с Второто пришествие на Христос и със Страшния съд.
Обаче този аргумент има значение само за вярващите. В обсъждането на идеологията на трансхуманизма са включени и множество невярващи хора, които
обаче почитат традиционните хуманистични ценности на европейската цивилизация и за тях сценарият на трансхуманизма също е скандален. Науката е една
от ценностите на нашата цивилизация и затова е необходимо на нейния език да
бъде разяснена порочността на това учение. Дълбоко съм убеден, че на основата на чисто хуманистичния материалистически светоглед борбата с трансху-

17

Манифест на стратегическото обществено движение „Русия – 2045” http:// 2045.ru/manifest/ (20. 06.2014).
Неяснотата на този израз, отделен с курсив, не е случайна. Тя е свързана с главозамайващата сложност на проблема, който обещават да решат, а дори не могат да формулират ясно. Вж. и по-долу.
18

Манифест на стратегическото обществено движение „Русия – 2045” http:// 2045.ru/manifest/ (20. 06.2014).

19

Както справедливо отбелязва С. Хоружий: „… към суперинтелект ни водят кресливи пиари с птичи мозък, с
интелект, развит надолу, по една права линия – убедеността, че „човекът е машина от месо, носеща в черепа
си компютър” (Хоружий, С. С. Проблема постчеловека, или трансформативная антропология глазами синергийной антропологии // Философские науки 2008, №2. с. 29).
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манизма е обречена на неуспех.20 В същото време обаче в съвременната наука
има достатъчно елементи, водещи към Абсолютното или логически, или исторически – нужно е само умение да бъдат видени – и точно на тяхна основа може
да бъде построена полемиката с трансхуманизма. Към това ще преминем сега.

II. Защо е невъзможна реализацията на трансхуманизма
Трансхуманизмът поставя проблематика, самото формулиране на която веднага
води до задънена улица. Вероятно най-ярък тук се явява проектът „Аватар В”
в текстовете на обществото „Русия – 2045”: „изкуствено копие на човешкото
тяло, в което се прехвърля съзнанието в края на живота”21. И възниква въпросът:
кой е доказал, че съзнанието може да бъде отделено от мозъка? Ако разсъждаваме
в парадигмата на материализма – а по този начин мисли съвременната наука –
съзнанието е дейност на мозъка, и как тогава дейността ще бъде отделена от
действащия, остава неясно. Да, казва се, че съзнанието ще бъде моделирано под
формата на програма, но кой е доказал, че това е възможно. Фактът, че в съзнателната дейност участват определени електрохимични процеси, е известен отдавна, но че съзнанието може да се сведе до тях, е чиста хипотеза. Философската антропология и феноменологията ни казват, че съзнанието е тясно свързано
с нашата телесност и тогава как да бъде отделено то от тялото – въпросът
изглежда дори абсурден... В логиката на трансхуманистите ясно се усеща, че когато говорят за „съзнание”, те по същество имат предвид онова, което се означава
с думата душа. Ако се абстрахираме от елементаризираната употреба на тази
дума, тогава ще бъдем принудени да преминем в областта на идеализма и религията. Тук наистина душата се отделя от тялото (при смъртта) и сама по себе си
представлява дадена същност, несводима към тялото. Обаче ако се придържаме
към материалистическата научна основа, това разделяне е напълно неразбираемо.
Изобщо създаването на компютърна програма, равностойна на човешкото съзнание, е във висша степен утопично. Не в смисъл, че програмата би могла да
моделира някои отделни човешки функции – и днес има програми, които ги изпълняват по-добре от човека – а в смисъл че в съзнанието съществуват ресурси,
които са принципно недостъпни за информационната техника. Собствено това
е и основният камък за препъване по пътя към създаването на робот-свръхчовек.22 Нека кажем няколко думи по този повод.
Много важно тук е, че по своята форма информацията е дискретна. За ролята на дискретността още навремето, в началото на ХХ в., пише А. Бергсон.
Той подчертава, че чрез дискретността се проявяват определени състояния на
разсъдъка ни – „кинематографският ефект”, който разполага всичко в редица
20

С това е свързана слабостта в позицията на В. А. Кутирев. В книгата му Философия трансгуманизма се
срещат думите Бог, християнство, Благо, Логос, Христос, както и Буда и Аллах; очевидно е, че той е невярващ
човек и тези имена имат за него само културно-исторически смисъл. Богът, навлязъл в историята и действащ
в нея, все още не се е превърнал в основа на философията му.
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Макар че дори и моделът на такива човешки органи, като стъпалото например, среща сериозни затруднения и за движещите се автомати се налага да се възприемат по-прости и компромисни решения.
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неподвижни състояния и по този начин безпощадно изкривява естественото
възприемане на движението и на развитието, необходимо свързано с понятието
за реалност.23
Разбира се, дискретността на информацията така или иначе е свързана с това,
че всичко е сведено към числата. Традицията за ползването на числата в естествознанието се корени още в античната култура. От питагорейците до
нас е достигнал девизът: всичко е число. Въпросът обаче е: какво число? Питагорейците и античната култура са познавали собствено само естествените
числа, най-много – отношението между числата, рационалните числа, но не са
познавали – и което е по-важно: не са искали да знаят? – ирационалните числа.
Ирационалните числа са принципната новост на Новото време, което прави
опит да аритметизира геометрията (Декартовата конструкция на аналитичната геометрия), а чрез геометрията да аритметизира и цялата физика. И
физиката заговорила на езика на математиката, за разлика от традиционната
аристотелианска физика, която не е използвала математика от принципни съображения.
Основното препятствие пред цялостната аритметизация и използването на
числата в науката е проблемът за континуума: може ли да бъде измерена непрекъснатостта. В началото на Новото време това се е предполагало само по
себе си (както правели изобретателите на диференциално-интегралното смятане от XVII в), по-късно проблемът се обсъжда все по-остро, докато най-сетне,
в края на XIX в., с трудовете на Дедекинд, Кантор, Вайерщрас е построена
теорията на реалните числа. Ирационалните числа също започнали да бъдат
определяни като числа. Известният логик от ХХ в. У. Куайн нарича ирационалните числа мит. И наистина, много от големите математици са се отнасяли
със сериозни подозрения към ирационалните числа. Работата е там, че тази
концепция използва идеята за актуалната безкрайност, а с това понятие са
свързани множество апории, поради което точно тук е съсредоточена критиката, тук са съсредоточени и всички сериозни проблеми, свързани с концепцията
за ирационално число.
Това е свързано особено с работата на създателя на теорията на множествата
Георг Кантор. Неговият проект е твърде радикален, той се е опитвал да сведе
всичко, цялото естествознание, към изчисленията в теорията на множествата. Не само математиката, но и физиката. Кантор се е стремял да достигне
завършека на тенденция, съществуваща в европейската наука от XVII век. Това
е редукционизмът – свеждането на сложното към простото. Неин основоположник е Рене Декарт. По същия начин и Кантор се е опитвал да разтвори всяка
сложност в простите елементи от теорията на множествата, всяка същност
трябва да бъде съставена от тях, всяка същност е вид множество. На практика Кантор е продължител на линия, която от самото начало под една или друга
форма се е проявявала в науката на Новото време и която в края на краищата
23

Вж. моята статия: Катасонов, В. Н. Информация и реальность // Наука, философия, религия. Человек перед
вызовом новейших информационных и коммуникативных технологий. Сб. материалов XVI конференции „Наука. Философия. Религия”, М., 2014.
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достига до структуралистката идеология. С нея е свързана и идеята за познанието като изчисление, много популярна през XVII в., а и по-рано, още откъм XIII в.
при Раймонд Лулий. Във всеки случай Хобс (XVII век) вече твърди, че мисленето е
смятане: както събираме две числа, така събираме и две идеи, това е и синтезът на идеите. Лайбниц е бил буквално обсебен от желанието да открие универсалното смятане и да сведе всички задачи към някакъв универсален алгоритъм.
Тук не е мястото да бъдат разглеждани подробно тези проблеми, за нас важното е, че ключов за тях е въпросът за аритметизирането на континуума,
т.е. свеждането му към нещо дискретно. Чрез концепцията за реалното число
континуумът бива представен като някаква система в рамките на множеството от естествените числа (или целите числа). Много често днес учените
разбират континуума по начина, описан от Дедекинд или Кантор. Обаче трябва
да си даваме сметка, че има идея за континуума и негов математически модел.
Това са различни неща. Идеята за континуума – идеята за непрекъснатостта, е
много по-силна. Континуумът носи разбирането за свързаността между всичко,
но тази връзка може да бъде повече или по-малко интензивна. По-интензивното
ниво на свързаност в континуума – това вече не е пространственото разделение между елементите, а е, когато всичко се оказва редом с всичко, но все
пак остава и отделно. Най-близкият образ за подобен модел е съзнанието. То
е удивително и тайнствено нещо: от една страна, представлява своеобразно
множество, но в същото време това множество е в единство, всичко е свързано
помежду си. Човешката душа също като че ли е разпределена по цялото тяло,
но едновременно е моята единна душа, навсякъде тъждествена на себе си. Това
прави толкова сложен класическия психофизиологичен проблем – тялото е в пространството, то има части, а оживяващата го душа, казано най-общо, я няма.
От съзнанието е съвсем естествено да преминем към духа, още по-единен
принцип, още по-единна същност, и накрая и към Бога. Към Бог като Дух. Богословските спорове в каква степен е духовна душата и в каква – пространствена, са по същество пак за това. „Колко ангели могат да се съберат на върха
на игла” – този средновековен въпрос се отнася към това, доколко духовете са
пространствени и доколко са единни. Вероятно е и тук да съществуват различни степени, но едно е ясно – че Бог е абсолютен Дух, извън пространството и
времето. Но Дух с парадоксални свойства – една Субстанция с три Лица...
Съвременните информационни технологии подминават проблема за нерпекъснатостта и традиционно се опитват да сведат всичко към дискретността. Обаче точно въпросът – наистина ли светът е дискретен – остава без отговор.
Твърде много неща свидетелстват, че непрекъснатостта играе не по-малко
важна роля от дискретността. Ако дискретността изразява формата на света,
неговата определеност, то непрекъснатостта се отнася към свързаността и
зависимостите в света. Дискретността и непрекъснатостта като общи диалектически категории са също толкова значими, както формата и материята,
мъжкото и женското. Тези две категории играят съществена роля и за нашето
възприемане на света, и в самата природа на познанието.
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И най-главното, всички тези проблеми – непрекъснатостта, ирационалните числа, съзнанието и свързаните с него въпроси за свободата, за нищото, за творението – се отнасят и към понятието за актуалната безкрайност. В момента, в
който се опитаме да ги опишем научно, в рамките на логиката и математиката,
веднага се изправяме пред това огромно препятствие – актуалната безкрайност. Работата е там, че актуалната безкрайност не може да бъде алгоритмизирана. Грубо казано, изчислителната машина няма и не може да има такава идея,
тук няма правила, чрез които да бъде оперирано с нея. Човек не е в състояние да
си представи наведнъж и двадесет предмета, но той има идея за актуалната
безкрайност (не представа). Изчислителната машина е в състояние да работи
бързо с огромни числа, но те винаги са крайни, колкото и големи да са, и при нея
няма и не може да има идея за безкрайност...
Интересното е, че исторически методите, свързани с идеята за безкрайността, идват в новата европейска наука от християнското богословие. Античната
математика не е желаела да допусне схващането за актуалната безкрайност.
След предварителното утвърждаване на тази идея в християнското богословие – Бог е безкраен по Своята творческа мощ, всезнание и благост – тя постепенно била легализирана във философията и науката. Идеята за актуалната
безкрайност е своеобразна християнска „ваксина” в съвременната наука, своеобразна научна икона на Божеството.24 И машината, колкото и да е съвършена,
никога няма да е в състояние нито „да преглътне”, нито да породи такова схващане. Следователно и идеите за непрекъснатостта, за съзнанието, свободата,
творчеството също са недостъпни за информационната техника. Затова роботите и постчовеците, разработени на база на съвременните научни технологии,
винаги ще бъдат по-ниско от човека по отношение на неговите висши духовни
възможности – творчество, нравствено съзнание, възприемане на красотата25,
вяра, надежда, любов... Затова и пропагандираната от трансхуманистите „еволюция” на човека към постчовека – към робота, а на практика заменянето на
човека с роботи, винаги ще бъде не развитие, а дегенерация на човека, загуба
на божествените дарове, които не могат да бъдат моделирани в рамките на
информационните технологии.
Нашата цивилизация поставя пред човека изключително сериозни въпроси, отнасящи се до самото разбиране на човешката природа. Антропологическите
проблеми стават едни от най-актуалните. В зависимост от това как мислим
човека, какво съдържание влагаме в тази дума, ще възпитаваме, ще развиваме и
ще лекуваме и него, и обществото. А благодарение на съвременните технологии
това развитие може да отиде твърде далеч... Необходимо е ясно да се разбира,
че за чисто хуманистичното, безрелигиозно разбиране няма и не може да има
граници по пътя на технологичните експерименти и на утопичните проекти
за човека и социума. И в такъв случай всичко това неизбежно ще поражда множество уродства и трагедии. Именно оттук днес възникват гендерните моди24

Вж. моята статия: Идея актуальной бесконечности как „научная икона Божества”, Катасонов, В. Н. Христианство. Культура. Наука, М., 2012.
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Всичко онова, което се постига с помощта на raison de finesse (финия разум), както го определя Б. Паскал
(Pascal B., Oeuvres completes, Paris, 1963. р. 576).
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фикации, клонирането и дори антропофагията. Всичко това може да доведе до
тоталното самоунищожаване на човека… Само ако науката се съобразява със
знанията, дадени ни в откровение от Самия Бог, и с онова разбиране за човека,
което векове се съхранява в библейската традиция, само тогава ще съумеем да
се справим с „духовете”, изпуснати от съвременната наука.
Патосът на тази статия не е в това да се откажем от информационните
технологии, не е в някакъв нов лудизъм (стихийни протести от края на XVIII,
началото на XIX в. в Англия срещу индустриализацията, изразяващи се най-вече
в унищожаване на машините. Днес с понятието „лудизъм”, „неолудизъм” и пр.
се свързват хора, борещи се срещу информационните и изобщо новите технологии, бел. прев.). Дори и да искаме да се откажем от тях, това е невъзможно.
Информационните технологии управляват много сектори от цивилизацията и
отказът от тях веднага ще доведе до трагични последици. Особено това се
отнася за днешната военна техника и до контрола над нея. Необходимо е трезво
отношение към информационните технологии, без да бъде правено от тях универсално средство за разрешаване на всички проблеми – да не си правим от тях
идол. Те са само средство, само помощник в човешката дейност и по самата си
конструкция не са в състояние да надхвърлят човешката природа, каквито и да
биха били техническите им възможности. Само на основата на ясната религиозна антропология вирусът на утопичната идололатрия пред информационната
машинария може да бъде спрян.
Превод от руски: Марио Коев
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Красимир Крумов

ОТ БИОПОЛИТИКА КЪМ
БЕЗПРИЗОРНОСТ
Краят на политическата теология
Каква е политическата теология на днешната епоха? Карл Шмит разработва
това понятие, за да проследи пътя на секуларизацията на теологическите категории и тяхното преминаване в политически понятия. Прозрението му, както
споменава проф. Вл. Градев, се състои не в извеждането на суверенната политическа власт на модерната държава от трансценденталното равнище, а в
аналогичността между систематичната структурност на двете сфери.
Какво обаче се случва с днешната най-нова епоха, която, както е очевидно, съществено се отличава от модерната политическа държава? Днес не можем да
говорим за „политическа теология”, ключовият концепт на Шмит не може да ни
помогне в разгадаването на процесите, пред които ни изправя най-новата констелация, започнала в началото на новото хилядолетие. Структурата, целите
и функциите на политическата власт са се променили радикално в последните
две десетилетия, понеже вече все по-неумело и неуверено говорим за „трансцендентност“, а оттук и за секуларизация. Тогава въпросът се свежда до това
какво се случва с политическата власт и с новата държавност, при положение
че те не могат да се изведат дори по аналогия с теологическите понятия.
Бог е не само мъртъв в нашето разбиране, той е забравен чрез принизения човешки дух. Думите на Хьолдерлин – „Ние сме знаци без значение” – всъщност
се отнасят за Бога, чиято съотносимост все по-трудно съществува в нашето
съзнание. (Защото нашето човешко „значение” бе определено от Бог.) Политическата власт, извеждана и оправдавана отначало съвсем пряко от теологиче-
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ското начало, впоследствие постепенно отпадаща по силата на йерархичното
отдалечаване от Бога, после губеща онтологичното си родство с него, оставайки само с аналогиите си, най-накрая се противопоставя на останките от
теологическите предразсъдъци. Политическата власт разчиства сметките си
с руините, а сетне и със сенките на трансценденталността и сама премахва
определението „теологическа” от своето име.
Но това не е някакъв революционен акт, а се случва позорно потайно и някак
между другото. Политическата власт днес няма никаква връзка с теологическото, понеже с изчезването на Бог от нашата душа изчезва и самото политическо. То не обявява война на онова, от което черпи своите основания, а просто
когато тези основания изчезнат, изчезва и тяхното производно. В този смисъл
политическото начало не само че вече не е теологическо по онтология и по
структурна аналогия, но не е и политическо в собствения смисъл на думата. То
не разполага с власт – нито трансцендентална, нито иманентна, то не притежава суверенната власт, то няма легитимност. То вече не може да налага извън-редно положение, защото, ако Модерността е перманентен разрив (разлом),
ако нейната нормалност включва постоянната криза, заложена от възможността на „изключението”, то днешната епоха (която решително е скъсала с Модерността) се характеризира със зациклянето, с отмирането на конфликтността,
породена от напреженията между субекта на властта и неговия обект.

От биополитика към безпризорност
Човешкият живот, оголената му екзистенция, биологичното му тяло, които бяха
фокус и предмет на политическото начало (и поради което то се е превърнало
в биополитика), вече не е негов център. Биополитиката, този ценен концепт
(Аренд, Фуко, Пазолини), с който издълбоко се осмисляше природата на модерната либерална държава, на тоталитарните идеологии, на геноцидите и на другите проявления на Модерността, днес не е надежден инструмент на познанието.
Краят на биополитиката е известèн от отмирането на политическото и от
пришествието на техниката в лицето на Медиалността, която преструктурира всяко заварено отношение и преформулира всяка досегашна опозитивност.
Забравената трансцендентална аура на политическото е иззета от Медиалността. Тъкмо виртуализираната реалност я прави да изглежда метафизична.
Но това е само подобие, фиктивност на метафизичното. Натоварвайки се с
теологически, макар и измамни прерогативи, Медиалността отнема на политическото неговата легитимност. По тази причина Медиалността се политизира – не защото у нея постфактум се поражда воля за власт или нещо подобно,
а защото по онтология тя се явява наследник на теологическия субстрат. Но
това е двойна, зловеща игра. Защото при отсъствието на Бог Медиалността
няма какво да наследи освен една оголена власт, безоснователна, но с политизирано алиби. Медиалността спекулира както със смътния спомен за Бог, така
и с тоталната му забрава. Тя се явява въплъщение на тази игра на криви огледала – имитира нещо, което го няма, но заема неговото опразнено място. Така
Медиалността, политизирайки се по наследство, започва да се изживява като
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някакво ново божество.
Но това е божество на тоталния произвол и обезконфликтностяване на екзистенцията, на социума и на живота изобщо. Тук няма форми, всичко се размива
във фиктивната връзка на хората с реалността. Политическото изглежда не
само обезсилено, но и донякъде смешно, ако продължава да проявява старите
си претенции на „самоконституиращо се конститутивно” (над неговата власт
не съществува нищо друго, понеже то самò конституира своята легитимност,
като по този начин се поставя извън законите и реда). По-точно е да се каже,
че политическото изчезва, погълнато от Медиалността. Двете образуват един
от главните фундаменти на новата епоха – политическата Медиалност (която
идва на мястото на политическата теология).
Кризите в реалността понастоящем не се възприемат като кризи, нито извън-редното положение се възприема като аналог на някакъв самодостатъчен и
творящ законите трансцендентален акт. Нашето екзистенциално битие престава да бъде екзистенциално и в този смисъл престава да бъде и битие; то
се превръща в медиализирана фиктивност, във фикционално а-битийстване, в
разсейване на екзистенциалността. Хората губят вродените си способности
за различните видове съждения (естетически, телеологически), закърнява способността на чистия и практическия разум да възприемат себе си като субектност, да извеждат живеенето си от морални императиви, да съдят и да
ръководят своето поведение, да надмогват чрез разума си съществуващото и
да мислят отвъд иманентното.
Политическата Медиалност (жаргонът „четвърта власт” точно предава рудиментарната и онтологическата свързаност с политическата власт, а оттук
и с метафизическия прародител), за разлика от довчерашната практика на биополитиката, не поставя в центъра на своята дейност (и поглед!) „оголения живот”, нито телесността на човека, нито живота на човека като такъв. Тя визира структурите на неговото съзнание, при това по доста оригинален начин – не
директна обработка на „съдържанието” на показваното, а чрез екстраполация
на същите тези структури. Медиалността имитира структурите на нашия
целокупен психически живот и апарат и така обезоръжава човекозрителя, човекослушателя, дигитализирания човекопоток. Така биополитиката, отмествайки
тежката си, фиксирана в bios-а на човека власт, оставя човека на произвола на
политическата Медиалност. Човекът минава в екзистенциална „нелегалност” и
в този смисъл става безпризорен.

Изоставеният човек
Днешният човек е полуразпаднал се субект, той е изоставен човеко-човек. Отдавна отбит от гърдата на отвъдното, той не принадлежи вече и на политическото, което деградира и се видоизменя. Той се намира в уникално положение – неговата безпризорност означава, че никой не се интересува от него, че
събитията се случват извън него, а той е само техен пасивен апатичен наблюдател. Той няма възможност да въздейства върху света, защото този свят,
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ведно с бившата човешка субектност, се е разтворил вътре в Медиалния Органон, който действа с неуправляема и безконтролна сила, налагаща нов Nomos. В
същото време тази безпризорност налага на днешния човек да предприеме нов
тип поведение. Той се опитва да оцелее в новите условия на безпрецедентна
незаинтересованост както от страна на политическото, така и от страна на
държавата, която постепенно отслабва легитимно и суверенно и предава лостовете на управление на други инстанции. Трудно е дори да се говори за управление, защото в глобален план управлението става непредсказуемо и нерефлектируемо. Кой днес взема решенията: ако това е главният политически въпрос,
то е очевидно, че той или е поставен постарому, или трябва да се преформулира.
Не „кой взема решенията“, а какво следва от една глобална ситуация, в която решението повече не е възможно, тъй като субектите на политическата власт са
разнородни и техният обект вече не е човекът, а суровините, спекулативният
имагинерен капитал, фиктивността на самото съществуване, мимолетността
на всеки акт, поставен в брауновото движение на един колкото отворен, толкова и затворен в себе си социум. Неуловимостта на „човешкия обект”, разтварянето на тялото и отместването му от центъра на интереса на бившето
политическо (биополитиката) днес ни карат да мислим, че човекът вече не е
център на никакви инициативи. Очевидно с антропоцентризма, индивидуализма,
логоцентризма и другите производни на Модерността (наследени още от ренесансово време) е свършено. От венец на Творението през мишена на биополитиката до безпризорността – това е метаморфозата на човешкото в историята
на свръхкапиталистическия свят.
Модерните либерални институции, които досега се бяха вкопчили в човека и
го бяха направили смислов център на своята дейност и пропаганда, вече не се
интересуват истински от него, той не е техен приоритет. Държавата, политическата власт, икономическите субекти, всевъзможните неправителствени
организации и дори Църквата са изоставили човека, този бивш свой поданик и
служител. От него вече се искат критично малко неща, най-важното от които
е да си плаща редовно и стриктно данъците. Дори гласоподаването вече не се
смята за задължение и затова е престанало да бъде изповядвано като човешко
право. Човекът е развратен от самия факт на изоставянето, той приема това
като смесица от дълго желана и отвоювана свобода, зад която обаче наднича
извънчовешки ужас, ужасът на пустотата, на безпризорността.
В края на краищата, многовековната химера на свободата, която западният
човек преследва в своите борби тъкмо с различните превъплъщения на политическата власт и на държавата, е увенчана с победа под формата на изоставяне.
Отслабени или прекъснати са животоснабдяващи нишки между човека и социума
и човекът получава тъй желаната свобода, но на цената на осиротяването. И
тъкмо в това особено състояние на откъснатост и активна незаинтересованост от страна на политическото той се насочва – сам! – към Медиалността,
която е изобретил като надеждно убежище за своята самота.
Тук имаме обратен процес – биополитиката се грижи за телата и здравето
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на човеко-народа със същата убеденост и воля, с която и ги убива или поделя
на болни и здрави, на надеждни и неблагонадеждни, на съмишленици и врагове, изготвяйки безкрайни бюрократични механизми за каталогизиране, отделяне
и формализиране на човешките атрибути – раса, пол, ценз, докато в новата
безпрецедентна ситуация човекът, бидейки набързо захвърлен като ненужна и
ненадеждна вещ, сам се насочва и избира за свой покровител Медиалността,
превръщайки я по този начин във форма на нова политичност.
Човекът не е свикнал да бъде друго освен политическо животно. Той може да
загърби без проблем всяка нравственост, може да приеме а-културалността
за своя мисия, може да повярва на всяка утопия, но не и да се откаже или да
пренебрегне политическата си същност. Точно това обаче се случва и тъкмо то придава на днешния живот онова невидимо, неартикулируемо, но налично
свръхнапрежение, което ни притиска и изтласква от някаква изконна наша общежитийност. Тази огромна обратна тяга на отблъскването, на прогонването
от дома, прави от човека несигурно и депресирано същество, което не вярва
на нищо, изведнъж озовало се в пустинята на „свободата от...”. И тъкмо тази
необуздана сила го хвърля в обятията на Медиалността, която придобива неочакван статут на приют, на закрила, на обладаване и присвояване. Затова я
наричаме Медиален Органон, защото човекът сам избира да се постави в нейно
подчинение. Така всички изоставени човеци заедно влизат в новоомагьосващия
дом-държава, в този Медиален Левиатан.
Човекът не е призован да направи нищо друго, освен да се махне, понеже му е
показано, че вече е излишен. Като един изчерпан рудник е не само душата му, но
преди всичко телесността му, биологическата му даденост. Всичко друго (освен
неплащането на данъците) му е позволено и тази всепозволеност се изражда
в ограбване на свещените му човешки права – да бъде личност, която полага
грижи, да бъде човек, който служи на избран идеал или на духовна кауза, да вярва
в онова, което има нужда от него и което го обича, да направи своя подвиг на
себеотрицанието.
Изоставянето на човека всъщност е себепотвърждение, оставяне на човека
самотен с „него си”, непотребен, неповикан. А както казва философът: трите
най-важни неща за човека са: да обича, да бъде обичан и да бъде разбран (оценен). Бихме добавили – и да бъде призован.

Метастази на изоставеността
Всички по-важни синдроми на човешкото състояние са свързани или произтичат
от изоставянето на човека, от свършека на биополитиката и появата на новия
феномен на политическия Медиален Органон.
Съвременните форми на свръххедонизъм например трябва да се разглеждат в
светлината на изоставеността, иначе те не могат да бъдат осмислени онтологически. Култът към развлечението не е произвол, нито е предмет на някаква
воля; генезиса си той намира в акта на изхвърлянето на човека от историче-
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ската сцена и в „експроприирането” му от Медиалността. Държавата и обществото столетия наред са водели разговор с човека, били са втренчени в него,
стояли са в упор срещу него и е имало битка, безогледност, сатанинство. Но
така човекът е бил поне впримчен в Историята, чувствал се е жертва, но е
имал и възможността на отговора, на бунта, на достойнството и героизма.
Днес, отхвърлен, когато всички Инстанции са го подминали (освен данъчната
полиция), той, озовал се в бездната на своята нищета, се хвърля, за да се спаси
в неистовото забавление. Затова Медиалността, бихме казали „по принуда”,
се трансформира от средство на информирането и комуникацията в храм на
хедонизма, който трябва да отговори на очакванията, предявени към него. И
това е животоспасяваща мисия – в това се състои чудовищността и парадоксалността на Медиалността. „Съобщението” отдавна не интересува никого,
съдържанието тук е „атрактивен” захват с цел да се приюти човекът, който,
донякъде доброволно, донякъде инстинктивно, е готов да заживее като медиален
хибрид.
Освен новата Медиална бестиарност появява се и едно равнодушие-апатия у
човека, резултат също на първичния акт на политико-екзистенциалното му изоставяне. Човекът започва да изпитва не само разочарование от самия себе
си, но и нещо като отвращение от себе си (taedeum auto). Изплашен от необвързаността си, той се изправя пред пропастта, която досега е наричал „моя
аз”. Ясно е, че не може да остане в това състояние на „незаинтересованост”,
и посяга към спасението – забравата, безпаметството. На днешния човек не му
е нужна памет, защото тя му напомня за някогашната му „слава”; той бърза да
изтрие всеки спомен от онова време и да се пренесе изцяло в мимолетността,
която да превърне чрез медиалното отвличане и чрез забавата в безкрайност.
Ако екзистенцията обаче стане безпаметна, тя се превръща във фикция.
Аполитичността на днешния човек също е функция от изоставеността. Политическото не изчезва, но се трансформира в медиален консумизъм. Ако досега
биополитиката е разпъвала на кръст самия телос на човеко-народа и в негово
име се е зародила и чрез него е просъществувала, днешната форма на политичност е преобърната – тя е пасивна, косвена. Човекът, както казахме, доброволно, с инстинкта на спасяващо себе си същество, сам призовава Медиалността.
И я ползва не само като източник на запълване на зейналата от изоставянето
празнота, но и като форма на необходима политичност. Човекът все още живее
със себеподобните си, все още е обществен сурогат и затова замества биополитическото насилие и интерес с Медиалност, която започва да играе ролята
на заместител на политическото, главно като удържа човеко-хората в рамките
на някакъв глобален проект без проект, проект без цел, а може би и без финал,
завихрен в собствената си лоша безкрайност.
Есето е от книгата Новият конформизъм, която предстои
да бъде публикувана от изд. „Агата-А“
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БОГОСЛОВСКО ОБРАЗОВАНИЕ
ВЪВ ВИЗАНТИЯ
Във Византия богословието никога не е преподавано като учебна дисциплина.1 Първата образователна богословска структура в културната сфера на православието
се появява едва през 1576 г. в Острог, днешна Украйна, и то като алтернатива на
новоучредените в региона протестантски и католически висши училища. Първата
университетска катедра за богословие е основана през 1819 г. в Москва. По-късно
изградените богословски факултети никога не са признавани без уговорки от църквите като богословски образователни инстанции в собствения смисъл на думата.
Първоначалното формулиране даже на заглавието на този текст бе улеснено от
двусмислието на немската дума Bildung. Тя означава, от една страна, научно образоване, от друга обаче, образуване, формиране. Във Византия се има пред очи по
принцип мисленото чрез второто значение, заговори ли се за богословски образовани лица, които при това първично се асоциират с монашеството и клира.
1
Текстът е разширен вариант на доклад, представен пред конференцията „Богословие и образование през
средновековието“, Гьотинген, 19–21 юни 2014 г.
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1. Целта на монашеския живот и пътищата към нея
С въпроса за целта на монашеския живот се пристъпва към столетна традиция,
установима още в най-ранните монашески наставления. Тя започва с предписанията на Пахомий, експлицитно продължени и разгърнати от Василий Велики и
Иоан Касиан, за да добият нормираща сила в Стълба към рая на Иоан Лествичник, „учебника” както на Симеон Нови Богослов, така и на Григорий Синаит. Тези
авторитети конституират теоцентричната линия във византийската мисловна
култура, представяща се като алтернатива на антропоцентричното течение
в същата култура.
Формулираната там жизнена цел е причастността към тайните Божии и усвояването на божествената светлина, отъждествявана с живота и мъдростта
на самия Бог.2 Постигналият тази светлина бива именуван „богослов“. Веднага
трябва да се забележи, че в този контекст богословието в собствен смисъл не
се схваща като активност най-напред на човешкия ум или на разума. То не е
рационална дедукция от дадени по откровение предпоставки, а самоизричане на
Бога, благодатно даващ на човека опит от самия Себе си. Богословието е слово
на самия Бог, артикулирано от богоизбрания богослов.
По тази причина пътищата към богословското състояние са множащи се упражнения и подготовки. Като съвършен монах се гледа този, при когото тялото е пречистено, устата е чиста и умът просветлен (pefwtismšnoj noῦj).3 С
встъпването в „школата“ (scol»), тоест в монашеската практика, човек има
за цел да придобие мъдрост, образование и полза (sofÍa, paideÍa, çfšleia)4, при
което обаче в хода на подготовката ударението пада върху телесната и душевната аскеза. Решаващото условие за възможност е послушанието (Ùpako»). То
е, учи Лествичник, съвършено отричане на собствената душа, проявявано чрез
телесни действия. То е смърт (nškrwsij) на телесните членове при жива сила
на мисълта (dianoÍa). Послушанието е гроб за собствената воля и пробуждане
на смирението. Послушният е като мъртвия: той не възразява и не размишлява – както в доброто, така и в привидно злото.5 От послушанието израства
смирението, продължава Лествичник, експлицитно позовавайки се на Касиан, от
смирението – съдната способност (di£krisij), от нея – разбирането (diÓrasij), а
от него – провиждането (proÓrasij)6. Смирението е майка на съвършеното безстрастие и пълнотата на даровете. Тя стои по-високо от делото, асоциирано
с изтощаване на тялото.7 Иманият за цел покой (¹suc…a) засяга и тялото, и душата. Исихията на тялото е познание (™pist»mh) и устроеност (katάstasij) на
нравите и сетивата. Исихията на душата е познаване на помислите (logismo…)

2

Cf. e.g. Symeon Novus Theologus, Hymni II, 33, p. 418, 74-75.

3

Johannes Climacus, Scala paradisi, 1, col. 633C.

4

Johannes Climacus, Scala paradisi, 4, col. 724C.

5

Johannes Climacus, Scala paradisi, 4, col. 680A.

6

Johannes Climacus, Scala paradisi, 4, col. 717B.

7

Johannes Climacus, Scala paradisi, 22, col. 953B.
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и непохитена мисъл.8 С постигането на пределното мълчание и незнание (siopὴ
ἐsc£th kaˆ ¥gnwia) упражняващият се става син на философията (filosofÍaj
uἱὸj).9
Симеон Нови Богослов, потвърждавайки всички наставления на Иоан Лествичник,
обръща внимание, че житията на светците описват преди всичко телесните им
деяния, чрез които могат да бъдат разгадавани духовните им действия. Според
Симеон стълбовете на практиката са непритежанието, постът, въздържанието, търпението.10 Вярата, смирението, отхвърлянето на всичко светско, послушанието, доброволното служение, постоянната умствена молитва, съвършеният
покой образуват костната и мускулната система на духовната пълнота.11 Към
тях постоянно се причислява потискането на (собствената) воля (qel»matoj
ἐkop»).12 Центърът и началото на тази практика е спазването на Божиите
повели, в които пребивава вечният живот. Оттам се раждат добродетелите
(първата от които е любовта)13. Добродетелите и повелите са условието за
открехването на вратата на знанието, отваряна от Христос.14
Григорий Синаит, големият майстор на исихазма през XIV в., определящ като
основа на всички добродетели поста, бдението и молитвата15, подчертава на
първо място, че никой от човеците не може да стане разумен, и то kat¦ fÚsin,
без да постигне чистотата и безстрастието.16 Тук той е в съзвучие с Никита
Ститат. Никита заявява, че силата на разума, действаща противоприродно
(par¦ fÚsin), е животинска и бесовска. Съвсем иначе стоят нещата с действието на разумната сила на ума kat¦ fÚsin според природата. В този случай
човекът е praktikόj, qewrhtikόj, qeologikètatoj: практикуващ, съзерцаващ и
богословстващ17, благодарение на което умът се заселва в това, което е Øpὲr
fÚsin, свръхприродното18. Природосъобразното действие на ума е неделимо от
практиката. То се предшества от петте аскетически сетива: бдение, паметуване, молитва, въздържание и покой (¢grupn…a, melšth, euc», egkrάteia, ¹suc…a)19,
тоест елементите на практическата философия (™mpr¦ktoj filosof…a, респ.
praktik¾ filosof…a)20. Това действие се осъществява посредством борба и духовни усилия (¢gῶnej kaˆ pόnoi pneumatikoˆ), за да бъде преодоляно плътското мислене (frόnhma tÁj sarkὸj) и да се отвори възможност за прииждането (™pidhm…a)
8

Johannes Climacus, Scala paradisi, 27, col. 1097A.

9

Johannes Climacus, Scala paradisi, 4, col. 712D.

10

Simeon Novus Theologus, Catecheses, II, 6, p. 14,18-32.

11

Simeon Novus Theologus, Tractatus, II, Eth. 4, p. 34,369-36,381.

12

Symeon Novus Theologus, Hymni II, 30, p. 378,564-567.

13

Symeon Novus Theologus, Hymni II, 17, p. 30,236.

14

Simeon Novus Theologus, Catecheses, III, 24, p. 38,54-60.

15

Gregorius Sinaites, Capita, 102, col. 1273AB.

16

Gregorius Sinaites, Capita, 1, col. 1240A.

17

Niketas Pectoratus, Capita practica. Centuria prima, 16, col. 860A.

18

Niketas Pectoratus, Capita practica. Centuria prima, 22, col. 861A.

19

Niketas Pectoratus, Capita practica. Centuria prima, 89, col. 893D.

20

Cf. Ibid., col. 893A; 98, col. 897B.
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на Светия Дух.21 Чрез изпълнението на повелите упражняващият се молител се
въздига към познание за биващото и придобива най-точно знание за божествените и човешките неща22, при което молитвата се определя като неподвижност
на ума около Бога (ὅroj eὐcῆj toῦto ™sti, tὸ perὶ Qeὸn ἀnekk…nhton toῦ noόj)23. Три
са, наставлява Никита, степените на възхождане към съвършенството: пречистващата, просветляващата и мистичната (kaqartik», fwtistik», mustik»)24.
Григорий Синаит пояснява в същия смисъл, че началото (ἀrc») на умствената
молитва е действието (™nšrgeia) или пречистващата сила на духа и мистичното
свещенодействие на ума, докато просветляващата сила и съзерцанието формират средата, а екстазът и възходът на ума към Бога – завършека .25 Остава
да се пита дали четенето и тълкуването на текстове имат въобще някакво
място в тази програма.
Отношението към писаното слово остава в тази перспектива действително
проблематично. Наистина, монасите са длъжни да четат Светото писание, а
Псалмите и Новия завет да знаят наизуст. Допълнително към това се препоръчват съчинения на християнски автори, при което може да бъде проследено, че
с течението на вековете това изискване става все по-настойчиво. От друга
страна се подчертава, че безстрастието (¢p£qeia) е възкресение на душата
преди възкресението на тялото и съвършено познаване (ἐpίgnwsij) на Бога, стоящо на второ място след познанието, имано от ангелите.26 От този хоризонт се
твърди, че знаещият исихаст не се нуждае от никакво (изречено или записано)
слово (lόgoj), защото се просветлява чрез логоса на делата.27 Просветлените
чрез практиката, казва инструктивно Симеон, имащи при това за учител Духа,
нямат нужда от поучаване от страна на човеци, ами, просветлени от Духа, те
наблюдават Сина, съзерцават Отца и славят Троицата на Лицата, единия Бог.28
Познаването (ἐpίgnwsij) на истинната мъдрост и богопознанието (tῆj toà Qeoà
gnèsewj), заявява категорично Симеон, не могат да се придобият с писмена и
обучения (gramm£twn kaˆ maqhm£twn)29. Наистина, тези познания се прогласяват
от светите писания, вдъхновени от Светия Дух. Не той обаче вдъхновява съчиненото от гонещите слава, от риторите, от философите, от тези, които са
изследвали елинските и външните писания.30
В специална глава, озаглавена „За четенето” (Perὶ ἀnagnώsewj), Григорий Синаит дава следните съвети: бидейки деен, чети, както казва Лествичник, точно
познаващите практически текстове (t¦ ἀnaginwskÒmena praktik£). Преобразиш
21

Niketas Pectoratus, Capita practica. Centuria prima, 23-24, col. 861C.

22

Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 89, col. 944D.

23

Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 77, col. 937B.

24

Niketas Pectoratus, Capita gnostica. Centura tertia, 41, col. 972C.

25

Gregorius Sinaites, Capita, 111, col. 1277C.

26

Johannes Climacus, Scala paradisi, 29, col. 1148BC.

27

Johannes Climacus, Scala paradisi, 27, col. 1097B.

28

Symeon Novus Theologus, Hymni II, 21, p. 138,102-106.

29

Simeon Novus Theologus, Tractatus, II, Eth. 9, p. 220,10-14.

30

Simeon Novus Theologus, Catecheses, II, 21, p. 134,49-57.
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ли ги в дела, всяко друго четиво става излишно. Чети постоянно написаното за
исихията и молитвата (при което той препоръчва произведения от малцина, поименно споменати автори31). Другите [текстове] остави временно настрана не
защото са вредни, а защото не са съвместими с целта, доколкото чрез своите
изследвания (ἱstorίai) отклоняват ума от молитвата.32 И според него молитвата и мълчанието (siop») са най-първите източници на знанието.33 При тази
предпоставка четенето не се отхвърля, но се гледа в сравнение с практиката
като пропедевтична добавка, която не стои в необходима връзка с постигането
на висшата жизнена цел.
Успоредно със споменатите „практически съчинения”, литературният подбор
включва най-вече жития на светци. Във всички случаи литературата и даже
конкретните пасажи се подбират от духовния отец, с когото после се обсъждат. Дори четенето на Светото писание, забелязва Ститат, е различно при
начинаещите, при достигналите средата на пътя и при доближаващите се до
съвършенството.34 Адекватното разбиране на Светото писание е само духовното. Скритите в него съкровища се откриват от Светия Дух единствено на
духовните.35
Духовното синовство е задължително за упражняващия се. Погубени са тези, предупреждава Ститат, които са решили да следват не някой учител (didaskάloj) и
водач (ὁdhgόj), а собствения си разум.36 Духовният отец пребивава в постоянен
покой (¹suc…a), приема провожданата от Бог благодат и мистично прогласява
божествените слова. Той е мъдър, но не по силата на външните науки, а благодарение на практиката и опита, и притежава най-точното знание за духовните неща. Нему трябва да се отговаря смирено и неговите наставления трябва
да се следват безпрекословно. Ученикът трябва да отхвърли собственото си
мислене и своята воля и да предаде душата си в ръцете на учителя. Мисълта
(frÒnhma) на учителя трябва да стане мисъл на упражняващия се и волята на
учителя трябва, сякаш е волята Божия, да стане негова воля.37 В присъствието
на наставника той се упражнява в съвършено мълчание и незнание. Мълчащият
мъж е син на философията, придобиващ много знание (gnîsij)38. Духовното поучение се възлага на напредналите от по-старите учители, открили в тях дара
на преподаването. То не е работа за несъвършените: богословстващият е като
някого, стоящ на стола на учителя.39

31
Иоан Летвичник, Исаак Сириец, Максим Изповедник, Симеон Нови Богослов, Никита Ститат, Исихий, Филотей Синаит и „другите, писали по същия начин за същото”.
32

Cf. Gregorius Sinaites, Capita, 104, col. 1273C.

33

Cf. Gregorius Sinaites, Capita, 104, col. 1273C.

34

Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 90, col. 945AB.

35

Niketas Pectoratus, Capita gnostica. Centura tertia, 78, col. 996B.

36

Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 10, col. 906A.

37

Simeon Novus Theologus, Catecheses, II, 22, p. 390,321-330; Id., Catecheses, III, 43, p. 56,11-58,21; Ibid., 54,
p. 248,140-157; Id., Hymni I, 4, 192,25-40.

38

Johannes Climacus, Scala paradisi, 4, col. 712D.

39

Ibid., 7, col. 805C.
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Съждението (di£krisij) при начинаещите, учи Лествичник, се състои в тяхното
истинно самопознание; у достигналите средата то е умствената сетивност,
безпогрешно различаваща същински благото; у съвършените то е знание, налично благодарение на божественото просветление, способно да осветли и мрака в
другите.40 Три са, пояснява в същия дух Ститат, стъпалата при издигането към
съвършенството: пречистващото, просветляващото и мистичното. На просветляващото са онези, които действено са устояли в безстрастието. Още там
умът постига тълкуващия всичко биващо логос на мъдростта, съзерцава логосите на божествените и човешките неща и е причастен на Светия Дух. Едва на
нивото на мистичното обаче мъдрият е богослов, способен да просветлява човеците чрез богословско учителстване. Това стъпало осигурява доближаването до
най-първата светлина и умственото познание на божествената дълбина. Оттук
се разгадава и тайната на тъмните места в Светото писание. В общност с
богословите съвършеният пребивава заедно със серафимите и херувимите, на
които е свойствен логосът на мъдростта, а с това и логосът на разума.41

2. Изпълването с божествената светлина –
богословското знание
Симеон Нови Богослов е единственият византийски визионер, директно описващ
собствения си мистически опит. Първото му видение го постига всред една
молитва. Той свидетелства, че в него е лумнала обилна умствена светлина, обхванала целия му ум и душата му.42 Светлината, проявяваща се в ума, осветлява
душата и „дома на моето тяло с обитаващите го помисли и размисли (logismoί
kaὶ ἐνθυμήσεις)”. Действието на този огън не може да се изследва нито с думи,
нито с мисли. Човек трябва да се моли, за да го разбере. По неизречим начин той
поучава добилите тайнственото и ясно го проявява. Огънят става иманентен
на същността на обхванатия, смесва се несмесено с нея, единява се, целият с
цялата, и я просветлява. Обхванатият е човек по природа и Бог по благодат.
Става дума за благодат на единението, което е сетивно, умствено, същностно
и духовно.43 Този човек е син и наследник Божи.44 В него е царството Божие.45
Това състояние се определя като дарена от Христа животворяща смърт
(zwopoὶoj nškrwsij): човек умира относно света и живее единствено живота,
който е в Светия Дух и където се осъществява проумяване на знанието за
Бога. Преходът от смъртта към живота полага приемането на семето на живия
Бог, чрез което става духовното раждане: получава се благодатта на Светия
Дух. Бог засажда в човека едното дърво на живота си, което прокарва корени
в сърцето. Бог единява с душата един друг Дух, божествения, който се влива в
40

Ibid., 26, col. 1013A.

41

Niketas Pectoratus, Capita gnostica. Centura tertia, 41; 43; 44, col. 972C; 973B-976B.

42

Simeon Novus Theologus, Catecheses, II, 16, p. 244,82-85.

43

Symeon Novus Theologus, Hymni II, 30, pp. 346,80-86; 350,143-352,162; 372,457-462.

44

Symeon Novus Theologus, Hymni III, 55, p. 266,161.

45

Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 8, col. 904C.
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съкровеността на човека. Симеон говори за копнеж на Спасителя (toῦ swtῆroj
pÒqoj), който е действие на Духа (toῦ PneÚmatoj ἐnέrgeia) или, казано по-добре, негово същностно присъствие (oὐsiwdῶj paroisίa). То е несравнима и изцяло
неизречима светлина, която се въипостасира в човека и се съзерцава от него
(ἐnupost£ton ἐn ἐmoˆ fῶj ἐntÕj Ðrwmέnh). Тя е въипостасиран копнеж на Бога
(ἐnupost£toj pÒqoj). Човешкият ум потъва в божествената светлина, той се
просветлява и става светлина, подобна на Божествената слава. Той е удостоен
да има и Божи ум и става неделим от Бога. Обоженият ум познава творението
според неговата природа, като Бог, имал знание за неговата природа и същност
преди сътворяването. Божественият ум беседва с ума на така живеещия и го
поучава. Едва тогава започва да се говори за Бога, доколкото това е достъпно
за човека, просветлен от самия Бог.46 Този човек е същински богословски образованият.
Но и това състояние не е окончателно. Богословът съзерцава с умствените
си очи простата божествена светлина и я вкусва в духовната и душевната си
уста. Той обаче никога не може да се насити на съзерцанието на божествената
красота и сладост, защото тази светлина се проявява като винаги нова, носи
все по-голяма сладост и разпалва все повече копнежа по себе си.47 Понеже Бог е
безкраен, безкрайно е и познавателното навлизане в него. То е при това строго
лично. Природните свойства на човека чувствително се различават, забелязва
Никита Ститат, дори когато имат в себе си безсмъртната светлина на божествения живот. Даже при безпогрешно познание на ума, чиято сетивност (t¦ noer¦
aἰsqht»ria) е утвърдена в природния си порядък, природата на нещата (fÚsij tῶn
pragmάtwn) се проявява според нагласата (diάqesij) на отделната душа.48
Относно така формираното богословско мислене многократно се подчертава,
че става дума за светлина на знанието (fῶj gnèsewj), а не, да речем, за само
знание, без светлина. Казва се не изложение или слово на знанието (di»gesij À
lόgoj gnèsewj), настоява Симеон, а светлина на знанието и знанийна светлина
(fῶj gnèsewj kaˆ gnèsewj fῶj), въвеждаща знанието в нас. Извън съзерцанието
на божествената светлина няма друг начин за познаване на Бога.49 Даряваният
от Отца ум Христов откровява тайни, които не могат да бъдат изречени с
думите на човешкия език.50 Когато човек се съедини със светлината, тогава тя
самата го учи. Тя му откровява и показва всичко в мярата, в която му подобава
да познава. Невъзможно е тя да бъде позната чрез думи.51 Тази убеденост предопределя агресивното отношение на така формираните богослови към „външната мъдрост”, когато тя се насочи към богословски теми.
46
Simeon Novus Theologus, Tractatus, I, Theol. 2, p. 134,57-62; Id., Tractatus, II, Eth. 6, p. 120,14-122,24; Id.,
Catecheses, II, 17, p. 256,40-41; Id., Hymni II, 26, pp. 480,61-482,66; Id., Hymni III, 47; 52, pp. 120,1-11; 198,2-6;
200,2. Cf. Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 20, col. 909B; Id., Capita gnostica. Centura tertia,
8-12; 85, col. 957A-960C; 1000C.
47

Simeon Novus Theologus, Tractatus, II, Eth. 4, p. 70,862-869.

48

Niketas Pectoratus, Capita practica. Centuria prima, 52; 63, col. 874C; 881A.

49

Simeon Novus Theologus, Tractatus, II, Eth. 5, p. 98,251-257.

50

Ibid., Eth. 4, 600-602.

51

Id., Hymni II, 30, pp. 380,601-382,607.
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Умствената светлина достига обикновено до онези, подчертава с емфаза Симеон, които са причастни на Светия Дух. Те биват наричани светци. Останалите
се обозначават като мъртви, недоимащи живот, макар да вярват, че живеят.52
Никой не е в състояние да встъпи в богословието и да каже нещо адекватно
относно Бога, внушава от своя страна Никита Ститат, ако не го прави чрез
Светия Дух.53 Той остро конфронтира душевно живеещите с пристъпващите в
духа (oὶ pneÚmati stoicoῦntej), имащи в себе си просветлената сила на мисълта
(diano…a pefwtismšnh)54.
Още Иоан Лествичник обозначава способности като острота на ума, напредване в учеността, начетеност и изящен изказ като „природни дарове”, които се
„придобиват без усилие”. Ако някой въздига себе си въз основа на тях, той никога
няма да получи свръхприродните дарове.55 Григорий Синаит разгръща тази тема.
Разумни по природа са само онези, които са станали святи чрез чистотата.
Чист разум (lÒgoj kaqarÕj) няма никой, добил мъдростта си посредством думи,
защото разумната способност (tÕ logikÒn) е предварително накърнена чрез помислите (di¦ tîn logismîn). Материалният и многословен (ØlikÕn kaὶ polÚῤῥemon)
дух на мъдростта на света не долавя въипостасираната мъдрост, съзерцанието
и неделимото и единно знание. Словата на истината са свойствени единствено
на причастните към истината. Нямащите никаква причастност към истината
и непосветените в истината, които обаче се стремят към нея, я откриват в
най-глуповатата мъдрост. Те са душевни и нямат никакъв дух (pneῦma), макар
да се самославят като притежатели на истината. Този, който пристъпва [към
предметите на богословското съзерцание] без светлината на благодатта, няма
никакви визии, а гради фантазни образи. Всеки, който гледа, слуша и възприема
недуховно, е духовно мъртъв. В него не живее Христос и той се движи и действа
не в Христа.56
Бог, повтаря се настойчиво, е над всеки ум, всеки разум и всяка мисъл.57 Поради това благочестиви младежи проявяват готовност да изучават граматика,
но не и философия. Така е например при Георги, бъдещия Симеон Нови Богослов,
който гордо нарича себе си „необразован” (ἀgr£mmatoj)58. Мислиш ли, пита с
нескривана гордост той, че разбирам мъдреците на този свят и знаещите?
Ни най-малко. Но разбирам пророците, апостолите и отците, които са истинно
мъдри и са придобили мъдростта, която е Христос, мъдростта Божия.59 Симеон бе удостоен с апостолската благодат, настоява неговият ученик Ститат,
и цял пламтеше в божествения огън. Затова, макар да не бе вкусил изцяло от
външните науки на разума, той стоеше по-горе от всеки ритор и мъдрец, дос52

Ibid., 34, pp. 434,96-436,103

53

Niketas Pectoratus, Capita gnostica. Centura tertia, 85, col. 1000C.

54

Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 6; 7, col. 901C; 904A, 904C.

55

Johannes Climacus, Sca la paradisi, 22, col. 953B.

56

Gregorius Sinaites, Capita, 2; 22; 97; 130, col. 1240A; 1245CD; 1272A; 1296A.

57

Cf. e.g. Simeon Novus Theologus, Hymni, II, 35, p. 442,36-37.

58

Simeon Novus Theologus, Hymni, I, 3, p. 188,16.

59

Id., Hymni II, 29, pp. 320,96-322,104.
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тигайки висините на мъдростта като истинно мъдър в божествените неща и
богослов, знаещ догмите.60
Симеон яростно громи спекулативната теология. Дори владеенето на множество
външни науки (mwr¦ tῶn ἔxw maqhmάtwn) или нагласяването и писането на красиви
думи или разните земните неща няма да са ви от полза, предупреждава той, когато
моят Бог започне да съди.61 Как да не тръпнем, осмелявайки се да мислим или говорим за това, което стои над разума и ума? Понеже сте твари, имайте страх пред
Създателя и изследвайте единствено неговите повели (t¦j ἐkeίnou ἐntol¦j mÒnaj
ἐxereun©te)62!
Божественото е неизречимо, разгръща той темата. Ако беше изречимо, щеше
думите да изразяват онова, което стои над всеки разум и всичкия ум. Ако творението можеше да изследва Твореца и да разбира всичко, тогава сътвореното
щеше да е по-висше от Създателя.63 Симеон громи „многото човеци”, които
нямат страх да богословстват и да говорят за Бога, преди да са родени в Бога
и да са станали негови чада. Самият той тръпне и се ужасява, че мнозина,
непознаващи божествените неща и нямащи благодатта на Светия Дух, философстват относно недостъпното нам.64 Той квалифицира като глупост и дебелоглавие мнението, че човек може да постигне знание за божествената истина
чрез външната мъдрост и просто изучаване на писанията на светите мъже,
при което да се самослави, че е достигнал православието заедно с точното
разбиране за Светата Троица.65 Никой не е в състояние чрез светски и елински
(тоест езически) знания да придобие духовно знание и познаване на свещено
вдъхновените писания, достъпни единствено на одарените от Духа.66 Останалите не могат да схващат нито божествените, нито човешките неща.67 Божественото, формата (eἶdoj), съществува като без-форменото (tÕ ἀneίdon). И
кой може, пита Симеон, да види невъзприемаемото (tÕ ἀkatanόhton)? Този, който
си създава представа за него посредством действие на разума, заключава той,
се отдалечава от истината и се самозаблуждава чрез измислици, фантазми и
погрешни образи, изследвайки и наблюдавайки по този начин своя собствен ум.68
Като предмет на философията, носещ полза и след смъртта, Симеон препоръчва
небето, слънцето, звездите, земята, смъртта. Човешкото самопознание и всичко,
свързано с човека, са особено ценни в този контекст. Така непостижимата Божия мъдрост се познава чрез величието и красотата на творението.69 Божествената красота и божественият огън нито могат да се преразкажат, нито да
60

Niketas Pectoratus, De libro hymnorum, p. 116,109-118.

61

Simeon Novus Theologus, Hymni, II, 31, p. 396,153-157.

62

Ibid., 31, p. 396,140-146.
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Ibid., 21, p. 138,111-114.
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Simeon Novus Theologus, Tractatus, I, Theol. 2, p. 132,30-40.

65

Id., Tractatus, II, Eth. 9, p. 220,19-31.

66

Id., Catecheses, III, 24, p. 34,1-16.
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Id., Hymni, III, 55, 268,184-185.

68

Id., Hymni, II, 24, p. 246,284-291.

69

Ibid., 21, pp. 158,371-160,397.
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се тълкуват. Човек не може да ги познае, стига Симеон до своята поанта, ако не
ги постигне чрез опит (peίrᾳ)70. Критерият и условието за възможност на богословското познание са виждането, досегът, изпитването (ἰdeῖn, labeῖn, paqeῖn)71.
Базисното поведение дори на съвършения е мълчанието. Приятелят на мълчанието се доближава към Бога и беседвайки тайнствено с него, бива просветляван
от самия Бог, казва парадигмално Лествичник.72 Монах е този, потвърждава
същото Симеон, който е непримесен със света и непрестанно беседва само с
Бога.73 Въпреки това има духовни люде, изказали се писмено, и то обилно. Кои
биха могли да са условията, правещи възможен подобен жест?
Григорий Палама, теоретикът на системния исихазъм, оставил след себе си
обемно писмено творчество, потвърждава принципната валидност на отстраняването и самотното мълчание като базисна позиция. Проповядването и писането също се причисляват към измеренията на духовния опит. Във всеки
случай, писането се преценява като отваряща грижи, заплашваща с пропущения
и отклоняваща дейност. По тази причина мнозина съвършени в исихията отци
са се въздържали да пишат, забелязва той, макар да са можели да представят
много велики и ползотворни неща. Григорий изповядва, че самият той – макар да
му липсва писмовен етос – пише под натиска на една необходимост.74
Обикновено дарът за учителстване се посочва като мотив както за частното
и църковно говорене, така и за писменото изразяване. Симеон Нови Богослов
подчертава, че е опасно за душата да се укрива талантът, тоест дадената от
Бога благодат. Този, комуто е поверен духовният дар, трябва да свидетелства
за благодеянията и даровете Божии както устно, така и писмено. Иначе той
попада под Божие осъждане и изпитва Божия гняв.75 Човек няма да бъде осъден,
ако не крие среброто на божествените слова, но раздава на всички толкова, колкото сам той е получил. Това е било делото на апостолите и учениците Божии.76
Симеон ожесточено отхвърля писането с цел добиване на светска слава, което се определя като отчуждаване от славата Божия. Според него, самият той
пише, за да може читателят да познае както безграничното човеколюбие на
Бога и величието на неговите благодатни дарове, така и висотата на смирението и съвършената любов. Своето писмовно дело той схваща и като дълг
на любящия духовен отец, разказващ на всички за даденото му по откровение
и предаващ го писмено на бъдещите поколения.77 Чрез него той полага усилия
да спаси самия себе си и своите слушатели, стига на Земята да има поне един
70

Ibid., 23, pp. 222,517-520.
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Id., Tractatus, II, Eth. 5, 116,519-520.
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Johannes Climacus, Scala paradisi, 11, col. 852C.
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Simeon Novus Theologus, Hymni, I, 3, p. 188,1-2.
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Gregorius Palamas, Ad Xeniam monacham, 1-3, pp. 193,1-194,18.
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Simeon Novus Theologus, Catecheses, III, 34, p. 272,25-30.
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Id., Hymni, III, 43, p. 66,120-125.
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Simeon Novus Theologus, Catecheses, II, 17, p. 260,87-107, pp. 262,117-264,125; Id., Hymni, II, 24, p. 230,42-45.
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човек, който има уши да чува, подчинявайки се при това на словата на учителя.78
Той не се страхува да бъде гледан от неразумните (ἀsunέtoij) като дърдорко,
защото е получил висше оправдание. Той е чул в душата си гласа на Христа,
наставляващ: „Пиши, каквото казвам! Пиши и нямай страх!”79. И в този случай
обаче той установява ущърбността на вербалния и писмен дискурс. Дори този,
който е просветлен от божествената светлина, тоест от лъчите на ноетичното слънце, благодарение на което вижда непонятното за всички други, говори
не за всичко, а само за онова, което може да бъде изказано с думи. Затова нека
побързаме, изисква той, да го изразим не с думи, а с дела.80
Никита Ститат представя четири причини да се пише за душеспасителните неща. Първата е свободата, тоест безстрастието (¢p£qeia) на душата,
достигнала чрез усилни действия естественото съзерцание на творението и
встъпила така в дълбините на богословието. Втората е чистотата на ума,
придобита със сълзи и молитва, от която текат потоците на спасителните
мисли. Третата е заселването на Светата Троица в нас, от което произтича
светлоизточването на Духа за полза на всекиго от пречистващите се, за да се
осъществят проявленията на мистериите на небесното царство и откровяванията на скритите в душата Божии съкровища. Четвъртата е богозададената
необходимост, засягаща всекиго, имащ в себе си богодарения талант на разума
(tὸ t£lanton toῦ lόgou)81.
Пречистеният ум (noàj) достига, пояснява от своя страна Григорий Синаит,
първоначалното си достойнство. Той съзира Бога и получава от него божествените мисли.82 Интелектът и разумът, мисленето и разбирането са неотстранимо свойствени на оногова, който съзерцава светлината. Три са основанията,
които могат да мотивират духовно одарените да пишат книги: за подкрепяне
на собствената памет, за полза на другите или като следване на послушанието. Тъкмо по последната причина са съставени много книги, забелязва Синаит,
които са от полза за онези, които смирено дирят словата на истината. Всяка
друга мотивация, като например желанието да се харесаш на хората, преследването на слава или себепоказването, не носи полза нито тук, нито отвъд, и този
писател ще бъде осъден като самохвалец и фалшификатор на Божието слово.83
Наистина, има още една причина за писмовната активност в средите на теоцентричното направление. Това е полемиката, водена както вътре в монашеските кръгове, така и срещу богословстващите философи и особено срещу онези,
които представляват антропоцентричната линия. Тя придобива специфично развитие през XIV в. и формира особената необходимост, спомената от Палама.
Още по времето на Симеон обаче могат да бъдат установени оживените му
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Id., Hymni, III, 43, p. 68, 147-150.
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Ibid., II, 35, p. 442,26-30.
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Ibid., 29, p. 330,224-229;245-246.
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Niketas Pectoratus, Capita practica. Centuria prima, 1, col. 852AB.
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Gregorius Sinaites, Capita, 23, col. 1245D.
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Gregorius Sinaites, Capita, 137, col. 1300AB.
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дебати със Стефан Никомидийски, както и нападките на неговия ученик Никита
Ститат срещу Иоан Итал.
Представителите на безостатъчно мистичната духовност настояват, че само
те водят действително философски живот (™mfilosόfoj zwῆ)84. Заедно с „практическата философия”, тоест упражняването на добродетелите и безстрастието, той има претенцията да включва още истинното мнение за Бога и незаблудимото знание за биващото, чрез което се осигурява съвършено правилното
схващане (orqodoxίa) на догмите.85 Под „знаене на истината“ (gnîsij ἀlhqeίaj)
всъщност се настоява да се схваща възприемането на духовните дарове (¹ tÁj
c£ritoj aἴsqhsij). Всичко друго се определя като мисловни явления и доказателствени компоненти86, които очевидно се таксуват като нещо второстепенно.
Григорий Синаит признава принципно високата ценност на разума и естественото познание. Заедно с това обаче внушава, че съвършеният философ е онзи,
чийто ум е изправян от етичната, естествената (fusik») и богословската
философия.87 Ако сетивата и душевните сили се единят благодарение на духа
(pneῦma), ставайки единоформни (ἑnoeideῖj), тогава те познават непосредствено и истинно божествените и човешките неща, както са те по природа, и наблюдават принципите (lόgoi) им, и съзерцават причината на всичко, Троицата.88
Истинният философ удържа когнитивно (gnwstῶj) и непосредствено в себе си
свръхестественото единение.89
Тази позиция е очертана по категоричен начин в текстовете на Симеон и Никита. Духовно просветленият ум познава биващото, както Бог го е познавал
по същност и природа още преди сътворяването.90 Постоянно пребиваващият в
исихия богослов приема божествения благодатен лъч и прогласява божествените слова.91 Сам Христос му дава словата на мъдростта (lόgoi sofίaj), словата
на знанието и божественото познание (sunέsij qeίa), при което самият одарен
е словесно безсилен и непричастен на външната наука (maq»sij ¹ œzw). Единствено Христос е неговият живот, неговият разум, неговото знание и неговата
мъдрост.92 Този, който възприема откровяваната Божия благодат,  дава глас и
представя богоподобаващите догми.93
Мъдростта, заявява Ститат, описвайки делото на Симеон, се постига с делата
на философията и аскезата. След нейното достигане човек ги умножава чрез
сълзи и труд, благодарение на което му се дарява умозрение (frÒnhsij). Посредством духа на мъдростта се придобиват всички блага на вечния живот и необ84

Cf. e.g. Niketas Pectoratus, Capita physica. Centuria secunda, 85, col. 941C.
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Cf. Gregorius Sinaites, Capita, 136, col. 1297D-1300A.
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Ibid., 3, col. 1240AB.
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Ibid., 127, col. 1292A.
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Ibid., 98, col. 1272B.
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Ibid., 127, col. 1292D.
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Cf. Niketas Pectoratus, Capita gnostica. Centura tertia, 8-12, col. 957A-960C.
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Simeon Novus Theologus, Hymni, III, 43, pp. 56,11-58,21.
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Ibid., 58, p. 278,1-6.
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Id., Hymni, II, 34, p. 434,84-90.
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хватното богатство на мъдростта и знанието. Учен от самия Бог относно неизречимото, изпълненият с благодатта безкористно го придава чрез писанията
си на всички за духовна радост и полза. Това е старата и първоначална форма
и осъществяване (eἶdoj kaˆ ἀpotέlesma) на мъдростта. Повечето носители на
благодатта я постигат не с научно възхождане и съвършено упражняване на разума, а благодарение на философията, изследваща устройството на душата, на
съвършената аскеза и съхраняването на фундаменталните добродетели.94
Григорий Палама, който застъпва, макар и по много особен начин, тази позиция,
заявява от своя страна, че богословският опит, чрез който всичко става безвъпросно ясно95, надхвърля философията, както и спекулативната теология, при
което той всъщност не противопоставя контрадикторно двете познавателни
сфери – духовната и разумната. Истинният философ (Ð ¢lhq¾j filÒsofoj)96,
отбелязва той, е обученият от духовния опит. Дискурсивното знание постига
висшата си ценност в светлината на този опит и на свидетелството за него.
Симеон Нови Богослов е навярно първият представител на тази тенденция, който категорично заявява, че описваният от него начин на живот ни най-малко не
е предназначен само за монаси. Макар да фаворизира монашеското съществуване, той активно подчертава, че нито светът, нито делата в света могат да
възпрепятстват съхраняването на Божиите повели. Духовната практика може
да е дело на целия вцърковен народ, на целия лаос (toῦ koinoῦ laoῦ), ангажиран
с всекидневните си занимания. Тъкачки, златари и ковачи практикуват, заявява
той, по-интензивно бдителността (ἀgrupnίa) от някои монаси. Затова той се
обръща със словата си към монаси и миряни, богати и бедни, роби и свободни,
млади и стари – към всички вярващи хора.97

3. Философското богословие
Не е лесно да се установи кои са богословски „лошо образованите” философи,
укорявани от Симеон. С изключение на директния му опонент, Стефан Никомидийски, не са ни засвидетелствани имена на значими спекулативни мислители
от този период. Михаил Псел разказва обаче, че във времето на Василий II (976–
1025) се появили много философи и ритори, развили интерес към науките заради
самите тях.98 Като следващо поколение на сцената излизат фигури като Иоан
Мавроп, Иоан Ксифилин и самия Псел, приеман за емблема на цялото антропоцентрично направление. Неговият наследник като Ûpatoj tῶn filosόfwn, Иоан
Итал, е публично нападан от Никита Ститат, ученика на Симеон. През първата
половина на XI в. може следователно да се установи едно разцепване на парадигмата, започнала с кападокийците и имала определяща валидност за мислители
като Дионисий Псевдо-Ареопагит, Максим Изповедник, Иоан Дамаскин и Фотий
94

Niketas Pectoratus, De libro hymnorum, pp. 116,125-137; 120,172-122,181.

95

Gregorius Palamas, Triades, II, 2, 9, p. 515,10-11.
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Gregorius Palamas, Triades, I, 1, 17, p. 380,9.
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Cf. Simeon Novus Theologus, Catecheses, II, 22, pp. 374,129-135; 384,247-386,2; Id., Hymni, II, 33, p.
418,83-85; Id., Tractatus, I, Eth. 3, p. 430,567-569.
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Michael Psellus, Chronographia, p. 15,10-15.
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Константинополски. Тогава се формират двете линии – теоцентричната и антропоцентричната, които воюват помежду си и се влияят взаимно. Това раздвоение се съхранява до края на собствено византийския период, придобивайки
обаче различни модуси на съществуването си.
Само привидно е парадокс, че и Псел е готов да характеризира като философи тези, които презират света и живеят, надхвърляйки го. Той обосновава
мнението си с това, че останалите философи, изследващи същността на битието и началата на космоса, занемаряват основите на собственото си спасение.99 Конкретният контекст на това изказване насочва към монасите. Във
философските си съчинения обаче Псел, без да изоставя основната си позиция,
разширява обхвата на философския живот, при което генерализира сферата
на неговата компетентност. Философският живот в собствения смисъл на
думата изисква да се надхвърлят чисто биологичните степени на човешкото
съществуване, при което човек започва да действа в съгласие със своя ум и
става ноетичен, умствен. Така се встъпва в друго антропологическо състояние
(katάstasij). С една следваща стъпка човек преминава през завесата и започва да води мистериален живот в Бога. В това се състои животът на философа.100 Философията изследва в дълбочина всичко на земята и стои над всичко,
макар да е във всичко, при което съзерцава съществуващия отвъд космоса ум
и кореспондира с него.101
Упражняващите философия отхвърлят всички всекидневни грижи и се посвещават на божествената битка на философията. Тя се определя най-напред като
научно знание за биващото (tῶn ὄntwn ™pist»mh). Предмет на философията са
всички съществуващи биващи, съществото на нещата и началата и причините
на света, при което Псел я схваща универсално, като основоположна за всички науки и даже за богословието. Той настоява, че човешкият ум е способен
да се сдобива с истина както от разума, така и от откровението, и то така,
че логическото заключаване за истината в никакъв случай да не влиза в конфликт с християнското учение. Псел извежда съществуването на философията
директно от факта, че Бог е, тоест от Божието съществуване, при което се
позовава на Божието провидение, което е в необходима връзка с божествената
мъдрост. Тази мъдрост се копнее и цели от човека, защото човекът се стреми
към благото. Философията обаче не е нищо друго освен „любов към мъдростта“.
Останалите дефиниции са както следва: познание за биващото като биващо
(gnῶsij tῶn ὄntwn ὄnta); познание за божествените и човешките неща (gnῶsij
qe…wn te kaὶ ἀnqrwp…nwn pragmάtwn); загрижено паметуване за смъртта (melέth
qanάtou); уподобяване на Бога съобразно силите на човека (ὁmo…wsij qeῷ katὰ tὸ
dunatὸn ἀnqrώpῳ); изкуство на изкуствата и знание на знанията (tέcnh tecnῶn
kaὶ ™pitήmh ™pisthmῶn). Съвършеният философ е богоподобен (ὅmoiόj ™sti qeῷ). Той
има в себе си благото, знанието и силата и се грижи за несъвършените души,

99

Ibid., p. 58,30-33.

100

Michael Psellus, De vita philosophica, p. 1,2-11.

101

Michael Psellus, De philosophia, p. 2,22-28.
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водейки ги чрез знание към съвършенството.102 Не може да има съмнение, че по
този начин се очертава една друга програма на знанието и образоваността,
основана върху човешките умствени способности и научното знание. В рамките
на тази програма очевидно функционира и едно друго понятие за богословие.
Това понятие е всъщност формулирано още от Фотий, обосноваващ чрез него
спекулативната размисъл върху богословски теми, характерна и за цялата предшестваща го традиция. Без да отхвърля определението на теологията като самоизричане на Бога, осъществяващо се в откровението и Светото писание, той нарича
богословие и висшето дискурсивно знание, чийто предмет е Божествеността, в
най-голяма степен отдалечена от телесното, видимото и материалното.103 Като
интелектуална интерпретация, чийто резултат са теологумените, то е човешко
дело, което може да се критикува и отрича. Във времето след Фотий спекулативното богословие се тълкува в този ключ както от противниците му, така и от
неговите адепти. От тази перспектива е по-скоро саморазбиращо се, че една съществена част от богословските размишления на Псел могат да бъдат прочетени
в амбициозното му съчинение De omnifaria doctrina (Didaskal…a pantodap»), при което той многократно препоръчва философския подход и в тази област.
Под рубриката на така схващаното богословие следва да се субсумират всички произведения с богословско съдържание, които не се включват в сферата на
така наречената практическа философия, тоест на аскезата, душеспасението,
монашеските наставления, проповедта и т.н. Това обстоятелство изисква преодоляването на един стародавен предразсъдък. Първото поколение на богословската и философската византинистика, справедливо свързвано с имената на
Алберт Ерхард, Ханс-Георг Бек и Херберт Хунгер и работещо с дефинициите на
схоластиката за философия и теология, показва готовност да твърди, че във
Византия богословието е било веднъж завинаги отговорно за сферата на метафизиката. Следва да се забележи, че в случая с дискурсивното и спекулативно
богословстване във Византия нещата са по-скоро съвсем наопаки. При него ръководна е философията. Този вид богословие се е гледало като важен елемент
от философското образование и тъкмо поради това е бивало активно нападано
от духовните атлети.
Аксиоматиката на философското богословие и на християнската философия, към
която то се числи, е църковното учение с неговата догматика, традицията и
съборните решения. Те не подлежат на никаква дискусия, а образуват базата
на философстването в тематичната сфера на богословското. Философското
богословие е дело на човешкия разум и остава в областта на дискурсивното
и на силогистичната аргументация, в рамките на които се предвиждат и възможни заблуди. Легитимните резултати от това богословие са в най-добрия
случай добре координирани с догмите теологумени, които не дръзват да издигат
претенции за догматична валидност. Тъкмо в тази богословска сфера византийските философи показват готовност да дебатират с представителите на
102

Michael Psellus, Explicatio rationum philosophiae, pp. 178,2-6; 179,50-180,61; 181,112-182,2; 184,195-204.
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Cf. Photius, Amphilochiae, 138; 181; 182; 190,4, col. 769A; 896C; 897D; 920C.

87

Християнство и история

латинската богословска култура и да диалогизират с тях, както и да вкарват
в употреба логическите им похвати, без при това да допускат измествания и
замени на догматичните съдържания.
Най-късно в хода на XIV в. необходимостта от философското богословие става
очевидна и за представителите на духовното богословстване. Така нареченият
Палеологов ренесанс следва да се определя по-точно като време на перманентни кризи, при което процесите мотивират масирана криза на идентичността.
Това положение засяга непосредствено и богословската литература. Колебанията в модела на идентичност показват ясно, че благочестивият и свят начин
на живот не е вече в състояние директно да гарантира коректен богословски
дискурс. Саморазбирането на тъждеството на истинно и правилно мислене е
сериозно разклатено. За това допринася и обстоятелството, че обхватът на
богословската понятийност е станал вече извънредно обемен и субтилен и
похватите на аргументиране и изложение не могат да бъдат спонтанно овладявани.
Решаващата стъпка се прави от Григорий Палама. Сам майстор на исихията,
той се обявява в съчиненията си за защитник на исихастите, при което в дискурсивната си аргументация той не се позовава директно на психосоматичната
си практика. Той си дава сметка за недостатъчността на аскетичния дискурс
и необходимостта от рационално аргументиране без позоваване на собствено
богословския опит. Неговото писмовно дело следва да се гледа като рационализиране на размисъла върху мистичния опит и негово философско обосноваване
и представяне. Без да отменя наличната културна структура, формирана от
напрежението между теоцентричната и антропоцентричната линии, Палама се
стреми да придаде ново качество на теоцентричния философски етос, образувал се през XI в. От тази перспектива не бива да е изненада, че представителите на предишните стилове пейоративно наричат него и следовниците му „нови
богослови“ (καινoˆ θεολόγοi)104 и клеймят учението му като ново, противостоящо
на вярата и благочестието богословие (nša θεολογία)105, визирайки не на последно място методологичния му подход. Палама осъществява принципно завръщане
към традицията на Максим Изповедник и Иоан Дамаскин, действително базирайки се на сравнително нови логико-метафизични методи. Тази тенденция се
утвърждава във времето и постига своя връх в делото на Георги Схолар.
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Gregorios Palamas, Antirrhetika contra Akindynon, 6,16,61, p. 432,27.
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Ibid., 5,26,105, p. 368,10-12.
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Светослав Риболов

ПРИЧИНИ ЗА СХИЗМАТА СПОРЕД
ПАТР. МИХАИЛ КИРУЛАРИЙ И
ОПИТИ ЗА СВАЛЯНЕТО Є ДО IV
КРЪСТОНОСЕН ПОХОД
Въпросите по отношение на трагичната схизма през ХI в. между Рим и Константинопол винаги са били актуални, но днес те са особено важни във връзка с
интересното развитие на сътрудничеството между римокатолици и православни
християни в условията на съвременната западна цивилизация, особено в рамките
на ЕС. През целия ХХ в. обаче се наблюдава взаимен интерес и все по-добри отношения между двете църковни общности, преливащ и в сферата на богословския
диалог. Особено след II Ватикански събор този взаимен интерес прерасна и в
редица междуденоминационни дейности, съсредоточени върху изследването на
богословските различия и откриването в дълбочина на спорните въпроси, като
се започна от детайлите, за да може да се достигне до базисните различия. Така
вече няколко десетилетия действа комисия по диалога между двете деноминации,
която не е обвързана с вече до голяма степен дискредитиралото се заради политическите си измерения по време на Студената война икуменическо движение, а
представлява сериозни богословски авторитети, които заседават периодично и
осъществяват богословски дебати в дух на добронамереност и искрен интерес.
До голяма степен политически мотивираното и официозно участие на православни представители в този диалог през годините на атеистичния режим в Източна
Европа сега е заменено от съвсем естествен взаимообмен и свободна комуникация между представители на тези църковни общности. В рамките на ЕС, където
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България е член преди всичко поради желанието на мнозинството от своето
население, тези взаимовръзки се превръщат в естествено състояние на обществото. Полярният свят вече не съществува, а Европа е голямата ни родина.
По редица обективни причини в България за този диалог не се говори много. В тази
връзка могат да се изтъкнат значителните вътрешни проблеми, свързани най-вече
със схизмата в БПЦ от 90-те години на ХХ в. и други вътрешни проблеми в началото на ХХI в. Това е една от важните причини, поради които той остана встрани
от вниманието на нашето богословие. С малки изключения български академични
богослови и клирици не участват в него. Българската публика все пак би следвало
да бъде запозната с този диалог, имайки предвид не само задълбочаващата се евроинтеграция, но и новите реалности в положението на България в Европа и света.
Разбира се, за да се подходи към съвременното измерение на този богословски процес, би следвало да се обърнем към самото начало на спора, довел до
схизмата между патриаршиите на Рим и Константинопол, който впоследствие
довежда и до редица други проблеми, в много отношения имащи труднопреодолим характер и засягащи не просто догмата, а каноничния статут на редица
църковни общности, намиращи се на друга канонична територия, намесата на
редица чисто политически и социални фактори, които поставят тревожно далече в продължение на векове християните от двете традиции.
В творчеството на Константинополския патриарх Михаил Кируларий, колкото и куриозно
да звучи, на схизмата са посветени само две писма, въпреки че той е едно от основните
действащи лица в събитията. Този факт, както ще видим, не е случаен. Въпросните две
писма са отправени до Антиохийския патриарх Петър. Запазено е и решението по този
въпрос на самия Константинополски поместен събор от същата година, свикан от същия
патриарх. Политическият мотив за влошаването на отношенията между двете църковни
йерархии в средата на ХI в. е желанието на папа Лъв/Лео IХ (1048/9–1054) заедно с братовчеда на германския крал Хенрик III да започне кампания по усвояване на южноиталийските
територии, дотогава подчинени на Константинопол и намиращи се под прякото влияние
на Константинополската патриаршия. Това, разбира се, е стара разправия между двете
древни патриаршии – Константинопол и Рим, дължаща се на промяната на диоцезите им
с течение на вековете. Докато през IV, дори до VI в. диоцезът на Рим достига до Солун,
Сердика и по тази линия на север, през следващия век тя се е изместила съществено
на Запад, като влиянието на Рим е отслабнало поради демографския и икономически срив
на Запад. От VIII в. и през следващия IХ в. обаче значителното демографско и икономическо развитие в Западна Европа започва да действа в обратна посока. Още през 751 г.
Равенската екзархия, намираща се под прекия контрол на Константинопол, е закрита, а
папа Николай I (858–867) въз основа на това, че младата българска държава разполага с
територии до днешния Белград и Сирмиум в Сърбия и дори до Унгария на Запад, се опитва
да привлече българския княз Борис и цялата му държава под лоното на Римската църква.
Въпреки че той поставя своите претенции върху исторически факти, това не трогва Константинопол благодарение на даденостите в онзи исторически момент и тази дейност
на Римския папа получава сериозен отпор в лицето на не един патриарх в столицата на
Източната империя. В този ред на мисли можем да споменем мнението на гръцкия изследовател Петрос Григориу, който в пространното си съчинение Отношенията между ка-
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толици и православни (Атина, 1958)1 поставя като основна причина за схизмата систематичното и задълбочаващото се взаимно отчуждаване, взаимното непознаване, започващо
от незаинтересованост от езика на другия и достигащо до тежки заблуди, граничещи
с глупостта. Той дава и редица примери с водещи личности на Запад и на Изток между
V и ХIII в., които не познават съответно гръцки или латински език и които всъщност не
изпитват никаква заинтересованост да научат езика и мисленето на другия и съответно – да се запознаят с неговата рефлексия и опит върху божественото откровение, върху
самите евангелски събития, стоящи в основата на самото битие на Църквата.
В продължение на векове, от 732–733 г. до втората половина на ХI в., територии
в Южна Италия като Кампания (Гета, Неапол, Амалфи), Калабрия и Апулия остават под много силно влияние на Константинополската църква. Бари и Бриндизи
със сигурност остават византийски до 1071 г.2, когато са завзети от норманите. При второто им нашествие в Италия те се отправят на юг, а папа Лъв IХ
(1049–1054) естествено е в съюз с администрацията, лоялна към императора в
Константинопол. В края на 1052 и началото на 1053 г. обаче войските на Рим са
разбити, а папата дори попада в плен на норманите. През следващите няколко
десетилетия северните варвари продължават с променлива активност да притесняват не само населението на Италия, но и да застрашават сериозно Църквата. Междувременно обаче в клира на Римската църква назрява с постоянна
сила стремеж за дистанциране от Константинопол, който е обусловен от желанието Римският престол да се утвърди като водеща катедра в християнския
свят, да се наложи безусловно целибатното свещенство и да се елиминира практиката за продаване на църковните постове – т.нар. „симония“. Още един важен
фактор в назряващия разнобой е и утвърждаващата се практика сред немския
клир да се прибавя към Никео-Константинополския символ на вярата Filioque. На
14 февруари 1014 г. папа Бенедикт VIII коронова Хайнрих Втори за император на
„Свещената Римска империя“, а Символът на вярата е изречен с новата прибавка. Оттогава насетне това става практика в самата Римската църква.
Първото действие обаче, възприето на Изток като враждебно, е затварянето от
папа Лъв IX на архиепископията на Сипонто и свалянето на нейния архиепископ,
лоялен към Константинопол. Това действие е съпроводено и с редица други насилия спрямо местното население в южната част на Италийския полуостров. Малко
след това епископът на Трания в Апулия Йоан3 получава писмо от архиепископа на
Охрид и цяла България Лъв, който в този момент се явява един от най-западните
епископи, лоялни към Константинопол. В него той критикува латините за редица
църковни практики като употребата на азими (безквасен хляб) в божествената
Евхаристия, за постните дни, за това, че почитат съботата, за това, че ядат
удушени животни, за това, че не казват „Алилуя“ по време на Четиридесетницата (Великия пост) освен на самия Великден (Пасха). Не е запазено второ негово
писмо, в което вероятно е критикувал римските епископи за учението за това,
1

Π. Γρηγορίου, Σχέσεις Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων (Ἀθῆναι, 1958), 468 sq.

2

Вж. A. Michel, “Der kirchliche Wechselverkehr zwischen West und Ost vor dem verschärften Schisma des Kerullarios (1054),” L’Orient syrien, 1 (1952), 145-173; J.Gay, L’Italie méridionale et l’empire byzantin (Paris 1904), 453551.
3

По онова време тази епископска катедра се числи към диоцеза на Константинопол в Италия.
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че „Духът изхожда и от Сина“ (Filioque)4. Тези писма биват възприети в Рим като
лично вдъхновени и едва ли не написани от самия Константинополски патриарх
Михаил Кируларий и просто препратени от Лъв Охридски. В науката обаче днес
е вече неоспоримо доказано, че патриархът няма никакво участие в съставянето им.5 Освен това напълно естествено е предстоятелят на най-западната
поместна автокефална църква, в случая Българската, числяща се към източната
традиция, сродна с тази в Константинопол, да се вълнува от нововъведенията в
учението и практиките на Римската църква, доколкото нейните епархии граничат с неговия диоцез. Знаем, че по онова време Охридската архиепископия, назовавана и като архиепископия на цяла България, обхваща всъщност доста голяма
територия, простираща се както върху пределите на Българското царство, така
и на други територии, намиращи се под влиянието на Източната империя.
Тези писма дават повод на папа Лъв IХ да отправи остро писмо до патриарх Михаил
Кируларий, в което да изтъкне няколко важни за него опорни точки, които явно в
Константинопол не разбират. На първо място, подобно на Николай I през IХ в., и
този папа държи на първенството на Римския епископ, което обвързва с неговата
незаблудимост по догматически въпроси; държи и на неговата двойна власт – църковна и политическа, за което представя документа Donatio Constantini6. От писмата на самия патриарх е явно, че отговорът на Михаил Кируларий до папа Лъв IХ
е бил в дух на помирение и е опит да се излезе от сложната ситуация.7 Макар че
самият папа свидетелства за това поведение на патриарха на Константинопол8,
той до такава степен вероятно е бил засегнат от писмата на Лъв Охридски, че
изпраща делегация в Константинопол, водена от кардинал Хумберт. Не е много
ясно какво точно са вършили по време на престоя си в Града, но действията им
са описани от домакините като предизвикателни, дори оскърбителни. Най-лошото
се случва на 16 юли 1054 г., когато групата влиза демонстративно по време на
божествената Литургия в храма „Света София“ и поставя на светата Трапеза
кратък текст – libellum, в който е написано, че бива отлъчен патриарх Михаил Кируларий с цялата верна нему йерархия.9 Няколко дни по-късно, на 20 юли 1054 г., патриархът свиква поместен събор в Константинопол, на който поставя под анатема

4

Вж. текста: Cornelius Will, edit., Acta et scripta quae de controversiis Ecclesiae Graecae et Latinae saecilo undecimo composita extant (Lipsiae, 1861), 65-85; по-старо издание: PG 120, 863-844.

5

Вж. A. Michel, “Der Autor des Briefes Leos von Achrida. Eine Väterversammlung des Michael Kerullarius,” Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 3 (1922), 49-66, който прави преглед на по-ранната дискусия върху авторството на тези писма; както и ejusdem, “Lateinische Aktenstücke und Sammlungen zum griechischen Schisma.”
Historisches Jahrbuch im Auftrag der Görres-Gesellschaft 60 (1940), 55-57.

6
Издание на текста: C. Will, op. cit. 65-85, и по-старо: J.-D. Mansi, Sacrorum Conciliorum Nova Amplissima
Collectio (Lipsiae, 1903), t. 19, 635-656. Тези претенции обаче не се чуват за първи път. По-рано папа Николай І
и Анадриан ІІ са предлагали нещо подобно в документи, които са очаквали източните епископи да признаят.
Такъв е случаят с Константинополския събор от 869/870 г., на който е предложен libellum от страна на Рим, с
подписването на който източните признават върховната власт на Римския папа (J.-D. Mansi, op. sit., t. 16, 2728). Същото е предложено в писмо от папа Марин до император Василий І Македонец през 885 г. (J.-D. Mansi,
op. сit., t. 18, 12-13). Иначе този документ през Ренесанса е обявен за по-късен фалшификат.
7

Вж. Michaelis archiep. Const., Epistola III.3; IV.24 (PG 120, 784B; 813C).

8

Leonis IX, Ep. ad Constantinum monach., in C. Will, op. cit., 88.

9

Текстът е издаден като Excommunicatio qua feriuntur Michael Caerularius et ejus sectatores, in C. Will, op. cit.,
153-154; и по-старо издание: PG 120, 741-745.
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написалите „подхвърления от нечестивци безчестен документ“10. Събитията са
описани подробно във второ писмо на Михаил Кируларий до Антиохийския патриарх
Петър.11 От запазената документация обаче е видно, че съборът в Константинопол
не е отлъчил папа Лъв IХ. Изглежда епископите, присъствали на събора12, са оставили отворена врата за помирение и не са желаели да се достига до крайности.
Междувременно ситуацията става още по-заплетена, тъй като 13 юли умира
папа Лъв IХ, така че каноничната стойност на документа, представен в „Света
София“ от кардинал Хумберт, става обект в ново време на преосмисляне от
самите римокатолически изследователи. Остава отворен въпросът до каква
степен за неговото издаване е виновен кардинал Хумберт и докъде се простира
отговорността на самия папа Лъв IХ.13 Дали изобщо този документ е валиден
в тази ситуация? От запазената документация, отразяваща тези събития, е
очевидно, че патриарх Михаил е в отбранителна позиция, а папа Лъв IХ търси
реванш за обвиненията на Охридския архиепископ Лъв. Това дава основания на
православни изследователи като Тудор Попеску и Йоанис Кармирис да заключват, че „вината за схизмата е на самия папа Лъв“14.
Разбира се, без да се вглеждаме, бих казал неконструктивно, във „вината“ за
спора, ще се опитаме да разгледаме важните за патриарх Михаил Кируларий
точки, в които двете църкви нямат сходимост, и да ги подредим по важност.
Общо взето, най-значимите в това отношение текстове на патриарх Михаил
са неговите първо и пето писма.15 Със сигурност и съборният томос, който
отлъчва Римския епископ, е силно повлиян от мисълта и изказа на патриарха.16 В
първото той обяснява на събрата си патриарх Петър Антиохийски, че е бил изпратил писмо до папата чрез бестиарита, който обичайно пренася писмата на
василевса до дукса и магистъра на Италия Аргирос. В това писмо той иска да
декларира добронамереност и да уреди породилото се по-рано недоразумение.
Тази му инициатива обаче е саботирана от Аргирос, от епископа на Амалфи,
от още един чиновник, номинално служещ на ромейската държава, но очевидно
Σημείωμα περὶ τοῦ ῥηφέντος πιττακίου ἐν τῇ ἁγίᾳ τραπέζῃ παρὰ τῶν ἀπὸ Ῥώμης πρέσβεων κατὰ τοῦ
ἁγιωτάτου πατριάρχου κυροῦ Μηχαήλ, μηνὶ Ἰουλίῳ ἰνδικτ. ζ΄, in: C. Will, op. cit., 155-168; и по-стари издания
в: PG 120, 736-748; J.-D. Mansi, op. cit., t. 19, 812-821.
10

11

Издание: Еp. II ad Petrum patr. Antioch., in C. Will, op. cit., 184-188; и по-старо издание: PG 120, 816-829.

12

Според един доста по-късен документ – История на вселенските събори, запазена единствено в ръкопис
(204 от Библиотеката на метоха на Светия гроб в Константинопол) – на събора са присъствали предстоятелите
на няколко поместни църкви – на Константинопол, Антиохия, България, Кипър, както и представители на Александрия и Йерусалим. Присъства също и самият василевс. Ръкописът е цитиран с откъс от лист 249 у: Ἰ. Καρμίρης, Δογματικὰ καὶ Συμβολικὰ Μνημεῖα τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τ. Α΄ (Ἀθῆναι 1960), 334-335.
13

В това отношение вж. E. Herman, “I legati inviati da Leone IX nel 1054 a Costantinopoli erano autorizzati a
scomunicare il patriarca Michele Cerulario?” Orientalia Christiana Periodica 8 (1942), 209-218.

Th. Popescu, «Διατὶ ἐπετέθη κατὰ τῶν Λατίνων ὁ Πατριάρχης Μιχαὴλ Κηρουλάριος;» Ἐναίσιμα ἐπὶ τῆς 35ετηρίδι Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου (Ἀθῆναι, 1931), 385; Ἰ. Καρμίρης, Ἡ διαίρεσις τῆς Χριστιανοσύνης καὶ δυνατότης ἐπανενώσεως αὐτῆς. Ἐπὶ τῇ 900ῇ ἐπετείῳ τοῦ Σχίσματος 1054-1954 (Κωνσταντινούπολις, 1954), 10.

14

15

Ep. ad Petrum patr. Antioch. I et V, in: C. Will, op. cit., 172-184; 184-188; и по-старото издание у PG 120, 781796. В корпуса документи, свързани с личността на патриарх Михаил, публикувани в PG, първото е под номер 3
(Γ΄), но всъщност от неговите писма в този корпус се пада първото, а второто е отпечатано в корпуса под номер
5 (Ε΄) – PG 120, 816-820.

16
Текстът е издаден в PG 120, 735-748, както и в по-новите: C. Will, op. cit., 155-168; Ἰ. Καρμίρης, op. cit., 343348.
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заедно с останалите двама желаещ да злепостави патриарха в очите на папата. Също така в тези параграфи от писмото (3–5) се казва, че парите, които
василевсът изпраща на Аргирос за поддържане на крепости и инфраструктура,
последният прибира за себе си в корупционна схема и че всъщност действа
против царството на Романия.17 По думите на патриарха самият Аргирос на
четири пъти е отказвал да приеме причастие от него (пар. 7)18 и лично, по
свидетелството на бестиарита, е отворил патриаршеските писма до папата
и ги е прочел, без да има право на това, след което е пратил до папата подправени такива уж от името на патриарха (пар. 5)19. В пети параграф се казва
и за архиепископа на Амалфи, че е бил прогонен от катедрата си, подложен на
гонение, и че само номинално се нарича все още архиепископ.20 В параграф 6 от
първото писмо се разкрива характерът на посланическата група, пристигнала
от Италия в Константинопол, в чийто състав са включени въпросните персони. След дръзко държание в столицата и не почитайки патриарха с поклон, те
дори отказват да седнат зад светата Трапеза заедно с митрополитите. След
като демонстративно оставили на олтара своето писмо-либелум, бързо се
оттеглили, без да казват нищо. В текста на документа патриархът открил
„същите лъжи и сквернословия“ и казаното по отношение на безквасниците,
които бил чул още от Аригирос по-рано по време на неговото пребиваване в
Града (пар. 6-7)21. В следващите два параграфа патриарх Михаил споменава, че
препраща на Петър кореспонденцията си с папата и прави преглед на събития в историята, когато Римският епископ се е отделял от Църквата – като
папа Вигилий в случая с отказа му да осъди Теодорит и Ива Едески (пар. 8-9).
Тук, в 9-и параграф, Константинополският патриарх всъщност дава да се знае
точната причина, поради която е решил така нашироко да запознае своя събрат Петър Антиохийски с проблема. Говорело се в столицата, че за разлика
от патриарсите на Александрия и Йерусалим, Петър Антиохийски продължава
да държи в диптисите, т.е. да поменава, Римския епископ. Така че целта на
Михаил Кируларий е с изпращането на цялата документация по спора да убеди
своя съслужител в правотата на позицията, която защитава.22
Патриарх Михаил Кируларий твърди, че участниците в делегацията от Рим не само
приемат други ползващи безквасен хляб в божествените тайнства, но и самите
те същото правят (патр. 10)23. Това обаче, по неговите думи, не е най-големият
проблем. По думите на патриарха те всъщност споделят доста големи заблуди,
имащи много по-сериозен характер (пар. 11)24. Тях той класифицира като два основни вида – едни засягат традицията, а други самия догмат на Църквата. Онези,
които се отнасят до първото и представляват юдаизираща практика, според него
17

C. Will, op. cit., 174-176.

18

Ibid. 177.

19

Ibid. 176.

20

Ibid. 175.

21

Ibid. 177.

22

Ibid. 178-179.

23

Ibid. 179.

24

Ibid.
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са следните: а) Употребата на азими (безквасници) в божествената Евхаристия;
б) това, че ядат удушен добитък; в) това, че почитат съботата, като постят, и
ядат в петък сирене и яйца; г) принуждават свещениците да се стрижат и бръснат; д) това, че монасите ядат свинска мас и кожа в първата седмица на Великия
пост, и е) това, че правят същото на Заговезни и Сирни заговезни (пар. 12-13)25.
Другите заблуди, описани от патриарха като догматически, са следните: а)
това, че препятстват брака на свещенството, т.е. не приемат в клира женени
мъже (пар. 13)26; б) на причастието един от съслужещите яде безквасния хляб
и не допуска останалите да го правят; в) епископите носят пръстени и твърдят, че това са венчални пръстени с Църквата; г) същите участват във военни
действия, носят оръжие и убиват хора; д) при кръщение потапят само един път
кръщавания във водата, а не три пъти в името на Отца, Сина и Светия Дух,
и слагат сол в устата на кръщавания; е) не почитат иконите на светците и
техните мощи (пар. 14)27; ж) не признават отци на Църквата като Василий Велики, Григорий Богослов, Йоан Златоуст; з) най-голямата заблуда според патриарха обаче е това, че добавят думи в Символа на вярата – те казват следното:
„вярваме… и в Духа свети, Господа животворящия, Който от Отца и от Сина
(Filioque) изхожда“. Това, последното, е най-велика заблуда и изменя учението за
троичния Бог. Такива думи патриархът не познава в учението на Църквата (пар.
12)28. Въпреки това според свидетелството му западните делегати са обвинили
източните епископи в юдаизъм и държат последните да преподават не друго, а
засвидетелстваното по-горе от техния безчестен документ (пар. 15)29.
Второто писмо на Кируларий е значително по-кратко. В първите два параграфа патриархът се оплаква от поведението на монасите, дошли от Италия.30 В
параграфи 3, 4 и 5 прави кратък обзор на случката от 16 юли и обръща внимание най-вече на това, че латинските монаси са се отнесли неуважително към
светата Трапеза и Тайнството на тайнствата, като са оставили на престола
своя документ без нищо да казват и на твърдението, че Дух Свети изхожда и
от Сина31. В параграфи 6–8 Михаил Кируларий обяснява, че е пратил съобщение
и копие от текста на латините също в Йерусалим и Александрия, за да знаят
събратята му за какво става дума.32
Както виждаме, основанията за схизмата не изглеждат непреодолими и в повечето случаи не засягат същностни проблеми между двете църковни катедри.
Като изключим въпроса за изхождането на Светия Дух, останалите въпроси
едва ли биха били определени като догматически, т.е. вероучителин, с други
25

Ibid. 180-181.

26

Ibid. 181; както и решението на Константинополския събор (ibid., 155-168).

27

Ibid. 183.

28

Ibid. 181.

29

Ibid. 183-184.

30

Michaelis Cerularii, Ep. II. ad Petrum patr. Antioch., in: C. Wiil, op. cit., 184-185.

31

Ibid. 185-187.

32

Ibid. 187-188.
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думи – незасягащи ядрото на християнското верую. При това положение идва
логичният въпрос: до каква степен схизмата в онази епоха се възприема като
съществен проблем?
Онова, което се изтъква от редица изследователи през последните няколко века, е
фактът, че има вероятност общението да е прекратено или да е било в известна
криза и по-рано. Причината е, че последният записан в диптисите в Константинопол папа е Йоан XVIII (1003–1009)33. Със сигурност обаче ситуацията през 1054 г. е
комплицирана, тъй като в Италия са налице военни поражения, папата е поставен
практически в положение на окупация, а надежда за промяна няма. Милтон Анастос
смята, че делегацията в Константинопол е изпратена именно, за да преговаря
за поредна военна помощ.34 Това може да обяснява и внимателното отношение
не само на патриарха, но и на император Константин IX, който също се обръща
към папата с помирителни думи.35 Изострянето на колизията между тричленната
делегация от Рим, начело с Хумберт, от една страна, и патриарха на Константинопол и императора – от друга, по-скоро се дължи на несдържането на нервите
от двете страни в кризисен за Италия момент, както и на намесата на Хумберт,
който не се оказва на ниво в историческите си познания по въпроса, с настояване да се казва Символът на вярата с Filioque. Последният разговор между двете
страни става повод за свикването на събора и отлъчването на Хумберт.36
Въпреки изпуснатите нерви и влошените отношения връзките не са окончателно
прекъснати. През 1072 г. папа Александър II (1061–1073) изпраща делегация да предаде своите поздравления на император Михаил VII Дука (1071–1078) по случай възкачването му на престола. Преговорите за вдигане на анатемите не се състоят
по настояване на патриарх Йоан VIII Ксифилинос (1064–1075) и висшия държавен
служител и ревностен ученик на патриарха Михаил Пселос.37 Въпреки това е засвидетелствано уважение и добри намерения от страна на двора в столицата.
От запазено писмо на новия папа Григорий VII (1073–1085) от 9 юли 1073 година
става ясно, че още на следващата година самият император Михаил се е обърнал
с писмо до него с искане да се подновят преговорите за вдигане на анатемите
и подновяване на съгласието между апостолските престоли.38 Изглежда в писмото император Михаил е поискал и изпращане на военна помощ против турските
племена в Мала Азия и Светите места. Междувременно папата е успял да събере
около 50 хиляди мъже, които да изпрати в Мала Азия против турците, за което
33

Вж. St. Runciman, The Eastern Schism (Oxford, 1955), 28-40.

34

Вж. M. Anastos, Aspects of the Mind of Byzantium (Political Theory, Theology, and Ecclesiastical Relations with
the See of Rome), (Michigan: Ashgate, 2001), &19.
35

Писмата им не са запазени, но за съдържанието имаме сведения от писмото на Михаил Кируларий до
Петър Антиохийски, пар. 3 (C. Will, op. cit., 173-174; PG 120, 784AB); както и от писма 102 и 103 на папа Лъв до
Михаил Кируларий (C. Will, op. cit., 65-85, 89-92; PL 143, 773B-781A).

36

Вж. отговорите на Хумберт (C. Will, op. cit., 92-126; 126-150; 150-152), както и отлъчването на М. Кируларий
от Хубмерт (ibid., 153-154).

Вж. Π. Γρηγορίου, Σχέσεις Καθολικῶν καὶ Ὀρθοδόξων (Ἀθῆναι, 1958), 482; cf. M. Jugie, Le Schisme Byzantine,
aperçu historique et doctrinal (Paris, 1941), 247 sq.; eijusdem, “Schisme byzantine,” DTC 14.1, 1363-1372.

37

38

Текстът е на латински и е публикуван в: Ph. Jaffé (ed.), Bibliotheca rerum germanicarum, t. II: Monumenta
gregoriana (Berolini 1865), 31-32.
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става ясно от негово писмо до крал Хейнрих IV от 7 декември същата година.39
През цялата 1074 г. преговорите се водят, но не довеждат до помирение.40
Следващ опит за помирение между 1089 и 1099 г. подемат император Алекси I
Комнин (1081–1118) и папа Урбан II (1088–1099). Малко по-рано Константинополският патриарх Николай III Граматик е изпратил писмо на папа Урбан, в което го
третира като равен въз основа на решението на Трулския събор, провъзгласяващо го за Вселенски (Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης), и също му изпраща кратка вероизповед, с която желае да запознае опонента си с основите на своята вяра.41 В
края на преговорите папата успява да събере източни епископи, както и клирици
от Южна Италия и Сицилия в Бари през 1098 година.42 Тук особена роля изиграва
Кентърбърийският епископ Анселм. Той приложил толкова силни аргументи пред
гръцките си колеги, че те не могли да защитят своята позиция адекватно. В
крайна сметка, убедени от него, всички се оказват единодушни, тъй като са
подписали документите на събора, които обаче не са запазени.43
Следващият папа Паскал II (1099–1118) също се наема да води преговори с Алекси I
Комнин. Според П. Григориу това се случва през 1112–1113 година. Може да се смята,
че преговорите са започнали и по-рано, тъй като според първия издател на едно
пространно писмо на папата до Николай Адрианополит, изпратено по Лъв – митрополит на Халкидон, то е написано още пред 1111 г., докато е жив още патриарх Николай.44 В него се разисква почитането на светите икони така, както е защитено от
самия император Алекси Комнин на поместен събор в Константинопол. Текстът е
написан така, че все едно схизма не е имало никога. Обръщението към императора
е почтително и като към владетел на държавата, към която се числи и престолът
на Рим. Скоро след това митрополитът на Милано (Медиоланум) Петрос Хрисоланос,
произлизащ от гръкоговореща среда, урежда през 1112 или 1113 г. богословски дебат
в Константинопол, на който се обсъждат правата на Римския епископ като пръв по
чест. Доста от местните участници в дебата – не само клирици, но и лаици – изказват сериозни съмнения в стойността на това древно право.45
Разговорите са подновени съвсем скоро след това. През 1136 г. при император
Йоан II Комнин (1118–1143) в Константинопол се срещат местни епископи с пра39

Текстът е запазен в латинския си оригинал и издаден в: ibid., 144-146.

40

Π. Γρηγορίου, op. cit., 482.

41

H. Holtzmann, „Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexis I. und Papst Urban II. im Jahre 1089”. BZ 28 (1928),
38-67.

42

Вж. G. Gresser, Die Synoden und Konzilien in der Zeit des Reformpapsttums in Deutschland und Italien von Leo
IX. bis Calixt II. 1049-1123, Paderborn etc. 2006, 321-327.

43

Вж. J. D. Mansi, Sacrorum conciliorum nova, et amplissima collectio, t. XX, Venetiis 1775, 947-952 – тук са
поместени две малки описания на събора и едно писмо на папа Урбан ІІ, засягащо събитието. Вж. също: B. de
Montfaucon, Bibliotheca Coisliana olim Segueriana, sive manuscriptorum omnium Græcorum, quæ in ea continentur,
accurata descriptio... : accedunt anecdota bene multa ex eadem Bibliotheca desumta cum interpretatione Latina,
Parisiis 1715, 310. Повече за този диалог при царуването на Алекси Комнин вж.: H. Holtzmann, „Unionsverhandlungen zwischen Kaiser Alexis I und Papst Urban II im Jahre 1089”. BZ 28 (1928), 38-67.

44

То е публикувано от J. D. Mansi, op. cit., 1103-1114, а датировката е дадена в бележка на 1103–1104 колона.

45

Вж. V. Grumel, „Autour du voyage de Pierre Grossolanus archêveque de Milan, à Constantinople, en 1112,” EO
32 (1933), 22-33.
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теника на обявения за западен император Лотарий II – епископа на Хайделберг
Анселм. И този диалог не успява да постигне сваляне на анатемите въпреки
доброто желание и от двете страни. Само няколко години по-късно, през 1155,
същият епископ е изпратен от папа Адриан IV при василевса Мануил Комнин
(1143–1180). Този път той има по-пространна дискусия с архиепископа на Солун
Василий, произхождащ от Охрид. Така и този диалог не довежда доникъде.46
През 1170–1172 г. отново от Рим идва делегация от няколко кардинали (не са
запазени подробности за участниците), които да договорят сваляне на анатемите, изпратени от папа Александър III (1159–1181). Неясно защо, те са се
отправили до Анхиало (днес Поморие в България) въпреки забраната на патриарх
Михаил III (1170–1178).47 Изглежда са искали да се срещнат с някого, вероятно
местния епископ, с когото да дискутират по богословски въпроси.
Същински разрив обаче настъпва с идването на Балканския полуостров на IV
кръстоносен поход, който, отклонявайки се от предначертаната цел – египетския халиф – се оказва акция за ограбването на столицата на Източната римска
империя и други нейни по-богати градове. Кулминацията на тези събития е превземането на Константинопол на 12 април 1204 г., след което той е разграбен и
войниците извършват редица варварски постъпки, неподобаващи на християни.
Между другото, точно като такива те са определени именно от папа Инокентий III (1190–1216), който не един път се обръща с настойчиви писма кръстоносците да не се занимават с Константинопол, а да се отправят на изток.
Трагичните събития в Града изключително обезсърчават папата, така че след
тях той дори и не се опитва да възобнови срещи на диалога.48
Именно след този кръстоносен поход се развива в балканския, и то най-вече в
гръцкия фолклор силната антилатинска нагласа, която продължава поне два века.
Тези настроения ще отшумяват векове и ще се окажат почти забравени едва
в края на ХVIII и началото ХIХ век. Преди трагичните събития от 1184/5–1204 г.
практически за схизмата не се мисли като за непреодолим проблем, дори в определени случаи тя се премълчава. Онова, което Михаил Кируларий свидетелства
в своите писма, дава достатъчно добра картина на периферността на спорните теми и несъотносимостта им с общата вековна традиция. Да, разбира се,
въпросът за Filioque е стоял, но пък неговата интерпретация в онази епоха се
оказва нееднозначна, и то именно в аргументацията на Анселм Кентърбърийски.
За съжаление не е запазена речта на Анселм от събора в Бари, така че само
можем да гадаем какво точно им е казал и какъв е бил отговорът на източните
епископи. След IV кръстоносен поход обаче се отваря една широка рана между
двете църковни общности, която с времето ще се превърне в статукво, въпреки че в народната ни памет едва ли присъстват още разкази за зверствата на
франките в Цариград и околностите му.
46

J. Dräseke, „Bischof Anselm von Haidelberg,” ZKG 21 (1900), 160-185.

47

V. Laurent, Les régestes des actes du patriarcat de Constantinople, nn. 1121-1122.

48

V. Laurent, “La Papauté et la IV Croisade,” L’Unité de l’Élise 62,10 (1933), 135-143; cf. L. Petit, “Acte Synodal du
patriarche Nicéphore II sur les privilèges du métropolite de Trébzonde,” Bulletin de l’Institut Archeologique russe de
Constantinople 8 (1903), 163-164.
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ОСТАВЕТЕ ДЕЦАТА ДА ДОЙДАТ
ПРИ МЕНЕ
Репортаж от Кладнишкия манастир „Св. Николай
Мирликийски Чудотворец”

Манастирът
Кладница е едно от най-старите селища в подножието на планината. Разположено е на югозападния склон на Витоша, на брега на Кладнишката река, и вероятно
името му идва от голямото изобилие на този вид ядлива гъба тук. Пътеката
към манастира се вие над селото и подканя нагоре към зелената тишина на планината. Влезем ли в нейните пазви, само километър-два ни делят от желязната
порта на светата обител. Кладнишкият манастир се издига на едно възвишение
между две реки, на близо 1200 метра надморска височина. Преданието твърди, че
е основан през Х век и е заемал важно място в Софийското светогорие. Днес
той представлява комплекс от малка еднокорабна черква, разположена в средата на манастирския двор, и няколко жилищни и стопански постройки. Игуменът,
йеромонах Рафаил, посреща радушно гостите на манастира и разказва с охота
за неговото минало. На около двеста метра нагоре, в местността Градище, има
останки от средновековна крепост, владяна някога от местен болярин. Освен
земите на манастира болярските имоти включвали днешните села Владая, Мърчаево и Кладница. Писмени паметници от ХII век свидетелстват, че навремето
тук е имало две църкви – „Св. Николай” и „Св. Петка”. Най-вероятно черквата
„Св. Петка” се е намирала в горната част на средновековната крепост. Днес
това място е известно като Колонията. През 1934 г. тук е издигната почивна
база за децата на пернишките миньори. По време на нейния строеж са открити
основите на трикорабна базилика. Храмът „Св. Николай” пък е бил на мястото
на сегашната манастирска черква.
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Местно предание разказва, че при нахлуването на османлиите крепостта била
превзета и разрушена, а църквите изгорени. Въпреки това през следващите столетия хората запазили спомена за светата обител и идвали тук да се молят.
През 1838 г. Спас Бурнов от село Мърчаево сънувал, че на това място е имало
манастир и той трябва да го обнови. Тогава хората от областта се събрали и
решили да изпратят делегация до султана в Цариград с искане да бъде разрешен строежът и облекчени някои по-тежки местни данъци. Дядо Спас заминал
заедно с делегацията, която трябвало да издейства съгласието на султана за
възстановяване на манастира. След почти двугодишен престой в столицата на
Османската империя те успели да привлекат вниманието на султана – веднъж,
когато той отивал на петъчна молитва, те издигнали пред него своето прошение на една по-дълга пръчка. Впоследствие султанът издал ферман за строеж
на храма и прилежащия манастир и откликнал на поисканото от тях данъчно
облекчение. Обновлението на светата обител започнало през 1841 г. Скоро след
това черквата „Св. Николай” била осветена от Самоковския митрополит. Средствата за възстановяването били събрани от местните хора. Самият дядо
Спас продал собствен добитък заради начинанието. Приблизително по това време са построени монашеското крило и килийното училище, което функционира
дълго след това. За първи път то се споменава през 1851 г. До 1879 г., когато в
Кладница е открито първото светско училище, това било единственото школо
на селото. Първият игумен на манастира след неговото възстановяване е йеромонах Ананий. Дядо Спас, макар да не бил духовно лице, също заживял в обителта. През пролетта на 1848 г. той бил убит от турци в черквата „Св. Николай”.
Заедно с него са убити клисарят на църквата и неговото дете. Убийците били
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изпратени от местен бей, който в миналото заграбил манастирски земи и се
страхувал, че с възраждането на светата обител те ще му бъдат отнети. Не
е известно къде са погребани убитите, но преди няколко години при ремонт на
пътя близо до манастира са открити човешки кости, сред които ясно личат и
костите на малко дете. Според йеромонах Рафаил е твърде вероятно тъкмо на
това място да са заровени костите на Спас Бурнов. „Смятам да го предложа за
канонизиране – споделя игуменът на Кладнишкия манастир. – Разбира се, това
зависи от Светия синод, а там нещата обикновено се случват бавно и мудно.
Така или иначе, наше задължение е този човек да бъде канонизиран като мъченик
на Църквата, тъй като е възстановил храма, поради което и е загинал по-късно.
Тепърва предстои да се изследват и датират намерените кости. Ако се докаже,
че това са двама възрастни и едно дете, загинали приблизително през 50-те
години на по-миналия век, това ще означава почти със сигурност, че костите
са на Спас Бурнов.”
Днес главната улица в Кладница носи името на дядо Спас. Въпреки неговата
гибел манастирът продължил да съществува до идването на власт на комунистите през 1944 г. През 1883 г. е изографисана манастирската черква. Върху
оригиналната храмова икона, намираща се над входа на църквата, има подпис
на самоковеца Коста Геров Антикаров, който по това време бил даскал в близкото село Попово. Стенописите се отличават с наивитет, повечето от тях
са придружени с имената на дарителите, помогнали за зографията. По думите
на йеромонах Рафаил някои от изображенията са доста интересни и добре известни. „Намирал съм информация за тях включително в германски учебници по
история на изкуството.” Уникално за България е изображението на Светата
Троица, представляващо един лик, в който се съзират три образа. Манастирът
е свързан и с името на екзарх Стефан, който прекарва тук голяма част от
живота си. Евакуиран по време на бомбардировките над София, той пише своя
дневник именно в Кладнишкия манастир. Днес сградата с апартамента, в който
е живял екзархът до 1948 г., когато е изселен в с. Баня, Карловско, е в ужасно
състояние. Игумен Рафаил разказва, че когато през 90-те години тук се снима
филмът „Граница”, на манастира са нанесени огромни щети. Съборена е една
постройка, унищожени са старопечатни книги, от някогашния апартамент на
екзарх Стефан е изхвърлено почти всичко, а стаите са пребоядисани.
След 9 септември имотите на манастира са национализирани. Тогавашният
предстоятел на храма отец Спас Василев е жестоко малтретиран от комунистите. В резултат на побоищата той умира скоро след това – през 1951 г. Малко
по-късно – за първи път в по-новата му история – манастирът става девически.
През 1957 г. тук идва пострижничката на Драгалевския манастир монахиня Павла, която е игуменка на обителта до смъртта си на 18 юли 1989 г. Отец Рафаил
подчертава колко много дължи манастирът на тази жена. През най-страшните
години на комунизма тя успява да го опази къде с дипломация, къде с хитрост
и неимоверни усилия. „Прави впечатление, че тук постоянно се намесва някой с
името Спас”, продължава разказа си той и допълва, че в двора на манастира
е погребан и бащата на монахинята, който се казвал Спас Кацарски и също е
спомогнал за опазването на манастира.
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След смъртта на монахиня Павла през 1989 г. за манастира настъпват времена на истински погром. По време на снимките на филма „Граница” през 1993 г. е
унищожено почти всичко. После се ражда идеята тук да се построи кръчма, има
също предложение мястото да се превърне в наркокомуна. По думите на йеромонах Рафаил за храма са се „погрижили” и жителите на Кладница – през 2001 г.
кметството се заема да възроди светата обител, в резултат на което при
един ремонт са унищожени почти една трета от стенописите в църквата „Св.
Николай”. Йеромонахът признава, че съпротивата манастирът да бъде действащ съществува и днес, макар че до голяма степен е успял да я сломи. Той е
първият игумен тук след монахиня Павла. В манастира е от седем години и признава, че усилията му да възстанови прекъснатия през годините на комунизма
енорийски живот срещат немалко трудности. Всъщност манастирската черква
„Св. Николай” е единственият храм в с. Кладница. Затова и игуменът завежда
енорията при храма на манастира. Тъй като е имало дълги периоди, в които на
практика тук не е имало постоянен свещеник, хората са се откъснали от църковния живот, а вярата им в Христа е омесена с немалко езически отломки и
суеверия. Надеждата му е най-вече в младите и децата, с които е успял да създаде добри отношения. Всяка неделя за Светата литургия тук идват и немалко
хора от София. Мнозина са тези, които избират Кладнишкия манастир, за да се
кръстят или изповядат. Най-чиста радост обаче му носи работата с децата,
и то с онези, отхвърлените и изоставени от своите родители и подхвърляни
по държавните институции. Отецът разказва разпалено за посещенията си в
домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи. От
година и половина работи по-активно с децата от Центъра за настаняване от
семеен тип в с. Дрен. За тези няколко месеца ги е посещавал неведнъж, неколкократно ги е посрещал на гости в манастира и е успял да кръсти и причасти
повечето от тях. В това начинание от особена важност е доброто му сътрудничество с доскорошната директорка на Центъра в Дрен Даниела Йорданова.
Голямата му мечта е връзката с тези деца тепърва да се развива и задълбочава,
тъй като кръщението не е финал, а едва начало. Преди няколко години започва
ремонт на сградата на бившето килийно училище тъкмо с идеята там да се
провеждат неделни занимания с деца. Земетресението през май 2012 г. обаче
попречва на тези намерения. То се отразява пагубно на почти целия сграден
фонд на манастира, незасегната остава единствено сградата на килийното
училище. Храмът „Св. Николай” е увреден сериозно и вече над две години е със
скеле. Това налага пригаждането на килийното училище в параклис, в който сега
се извършва богослужението. Надеждата на отец Рафаил е, че укрепването на
храма ще започне в най-скоро време. „Има отпуснати целево пари, но ремонтът
все още не е започнал. Очевидно тук играят финансови интереси – кой да вземе
обществената поръчка. Имам уверението на областния управител и на заместник-кмета на Перник по строителството, че укрепването на храма ще започне
през лятото на 2015 г., за да може след това да бъде довършена реставрацията
на стенописите, за което ще е необходима поне една година.” Чертае планове
от следващата учебна година тук наистина да заработи неделно училище за
деца, а в двора на манастира да се изгради детска площадка с дървена люлка
и зоокът. И докато се ремонтират сградите, а също през зимата за тази цел
може да се използва селското читалище.
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Слънцето докосва хоризонта, обагряйки небосклона в цветовете на залеза. Красотата на планината омайва и умиротворява душата. Пред погледа ми пробягват сенките на люде, отишли си отдавна от този свят. Виждам християните,
построили първата църква тук, после техните потомци, които трябвало да
преживеят мъчително края на една епоха, мъжа, тръгнал в старините си към Цариград, за да придума султана да му позволи да съгради църквата и манастира,
които видял в съня си, екзарха, откъснат насилствено от това място през последните години от живота си и откаран под милиционерски конвой далеч оттук,
монахинята, палила самотния светлик на иконата си в продължение на толкова
много нощи... На запад от манастирския двор се разстила пленителна гледка
към цялото Пернишко поле. Отец Рафаил сочи с пръст към хоризонта, опитвайки
се да докосне малката точка, където би трябвало да е село Дрен.

Децата
Автобусът се движи тромаво по прашните шосета на югозапад от София. Пристигаме в Дрен по обед. Даниела ни посреща сърдечно. „Тъкмо навреме, децата
ще си дойдат след малко от училище и ще се зарадват много да ви видят.” В
коридора се натъкваме на малкия Петър, който все още не ходи на училище.
Детето се хвърля с възторг в обятията на отец Рафаил, не го е виждало от
няколко седмици, иска да му сподели толкова много неща. Даниела ми разказва
за дългия си опит като директор на Центъра. Работи тук от почти двадесет
години. „В средата на 90-те направихме основен ремонт и обособихме няколко
апартамента. Днес имаме 24 деца, които живеят в четири апартамента. Всяко
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жилище разполага с трапезария, хол, баня и тоалетна и спални. Опитваме се
да покриваме стандартите, но влизаме в противоречие с един куп нормативни
документи. Агенцията по храните например ни инспектира точно както детските градини, а не би трябвало да ни поставят под един знаменател, защото в
детската градина детето се храни само сутрин и на обяд, а вечер вкъщи и през
уикенда може да консумира и други неща като шоколад и кроасани. При нас обаче
те са забранени. При последната проверка ни заплашиха, че ще ни глобят много
сериозно, тъкмо защото имаме кроасани и шоколади. Но ние не можем да оставим децата само да гледат, не бива да ги превръщаме в социални олигофрени.”
През годините Даниела е спечелила не една битка, не са малко и загубените
сражения. В очите  се четат умора и тъга. „Почти всички деца тук са проблемни. Първата криза е още на седем години, при тръгването на училище, тъй
като новата социална роля ги плаши. Недостатъчната им подготовка и липсата
на мотивация водят до един куп неблагополучия, които се отразяват негативно.
После идва пубертетът. Това, което можем да им дадем, е много, но онова, което не можем – нито ние, нито приемните семейства – е още повече. Не можем
да им дадем сигурността на едно истинско и постоянно семейство. През цялото
време живеят с усещането, че са тук временно. А това носи своите травми.
Живеят в постоянен ступор, не знаят какво ще се случи с тях утре. Днес са
тук, свикнали са с тази обстановка и я харесват, но винаги остава страхът от
неизвестното. С приемните семейства нещата стоят по същия начин. Децата
знаят, че настанителната заповед е за определен срок, и нямат никаква представа къде ще отидат след това, какво ще стане с тях после. Често биологичните им семейства са негодни, но независимо от това тяхното осиновяване
може да се проточи до безкрайност. Тези деца са пожертвани.”
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В дома в Дрен няма сираци. Почти всички деца имат родители, които по една или
друга причина са отказали да ги гледат. Голяма част от тях са вписани в регистрите за осиновяване. Законът постановява, че биологичният родител може да
остави детето си за отглеждане в дома до една година. След това държавата
го пита дали ще си го вземе обратно или не. Ако той откаже, детето може да
бъдат вписано веднага в регистрите за осиновяване. Ако обаче пожелае да си го
върне, има правото на още една година за реинтеграция. Когато измине и този
период, детето може да бъде обявено за осиновяване. Така се натрупват поне
две години, в които то бива разкарвано напред-назад. С родителите работят
социалните работници от отдел „Закрила на детето”. Те използват различни
механизми, за да ги насърчат да задържат децата си и да ги подпомагат при
тяхното отглеждане. Тъжната истина обаче е, че тези опити почти винаги
се провалят, обикновено се стига до рецидиви и децата отново акостират в
дома. Защо го правят, защо уж искат да си ги върнат обратно, а след това ги
изоставят отново? Оказва се, че родителите имат своята мотивация – преди
всичко това са парите, които получават от държавата за реинтеграция. Обикновено майката и бащата взимат детето при себе си, докато получават тези
пари, след това то отново попада в институцията. Такава е например съдбата
на Петър и Мария1, които имат една и съща майка, но различни бащи. „Мария
е попадала тук общо три пъти – разказва Даниела. – В най-важните моменти
за нейното изграждане като личност майка  само пречеше. Детето е при нас
от единадесетмесечно бебе. Майка  се сети за нея едва когато трябваше да
тръгне на училище и я взе при себе си, защото се беше родил Петър. Мария не
беше виждала тази жена, но трябваше да заживее с нея, за да  помага за отглеждането на новороденото си по-малко братче. Така вместо да тръгне в първи
клас, тя се превърна в малка детегледачка. Когато трябваше да е вече в трети
клас, Мария отново бе върната при нас, този път заедно с Петър. Започнахме
да работим с нея буквално от нулата, тъй като през цялото това време не бе
ходила на училище нито ден. Законът обаче е такъв, че независимо дали си ходил
или не, продължаваш напред, няма повтаряне. Минаха седем-осем месеца и майката отново взе Мария и Петър при себе си. Накрая се стигна дотам, че в пети
клас Мария не познаваше нито буквите, нито цифрите. И всичко това, защото
законът закриля лошия родител. Казвам го с най-голяма отговорност. До последно той има правото да пусне молба за реинтегриране и да спре търсенето
на осиновители. Това е едно безкрайно разиграване.”
Подобна е съдбата на повечето деца в дома в с. Дрен. Повечето от тях имат
братче или сестриче тук. Често две, три или четири деца имат една и съща
майка, а нерядко и един и същ баща. По думите на Даниела децата прощават
всичко на своите родители, но натрупват невероятно озлобление и омраза, които изливат най-вече в отношенията помежду си и с персонала. Напрежението
често ескалира и изригва в неимоверна агресия. Отец Рафаил се включва в
разговора, той познава всички деца тук, познава и родителите на повечето от
тях. Спомня си за Велислав, който бил осиновен преди известно време. Новите
родители първо сменили името на момчето, а после го разосиновили. След това,
1

Имената на част от децата са променени.
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преименуван за пореден път, Велислав попаднал в приемно семейство, което
впоследствие също се отказало от него. Сега е в поредния дом за настаняване на деца, лишени от родителска грижа, някъде в България, с ново име, в нова
среда и нова стая. Оказва се, че разосиновяването на Велислав не е изключение.
Процентът на осиновителите, които се отказват от осиновените от тях деца,
е доста висок. Още по-голям е броят на децата, върнати от приемни семейства. „Това пък какво разнасяне на тези деца е – продължава с горчивина Даниела. – Но какво да очакваме, приемното семейство си е определен вид работа,
с установен срок и съответно заплащане. Аз не мога да протестирам, ако,
да кажем, настанят тук някое дете, което има такива и такива характерови
особености и поведение, приемните родители обаче могат. Разбира се, има и
хора, които взимат деца с желание да им помогнат и ги отглеждат с любов, но
процентът на негативните примери е доста по-висок и това е така не само
в България. Присъствала съм на конференция, в която вицеконсулът на САЩ у
нас стана и заяви: „Ние американците рядко грешим и рядко признаваме, че сме
сгрешили, имаме обаче една основна грешка – приемните семейства”. Наскоро
настаниха при нас две деца, пребити в приемното семейство, в което са живели. Колко пъти ходихме в „Съдебна медицина”. Оказа се, че са били бити системно, сигналът до прокуратурата бил подаден от учителката в детската градина.
Когато ги настаниха тук, бяха целите в синини.”
На вратата се чука. Влиза Лидия, около 15-годишно красиво момиче.
– Дани, мога ли да ти кажа нещо?
– Лиде, кажи, мила?
– Дани, днес в училище, когато влязох в стаята, видях, че тетрадката ми е
скъсана и разхвърляна по земята. Сигурно се е случило, когато съм била навън,
в междучасието.
– И кой смяташ, че е направил това?
– Или е Боян, или е Златин, или е Евгений. Тези.
– Добре, Лиде. Хайде, после ще го коментираме.
– Довиждане.
Явно децата са се върнали от училище. Оказва се, че Лидия е на леки успокоителни. Правили са  множество изследвания. Лекарите препоръчали да бъде увеличена дозата на лекарството, което взима. Преди била като кълбо от нерви,
сега хапчетата я държат що-годе в някакъв емоционален комфорт. При сестра
 Виктория обаче нищо не помагало. Момичето имало тежки поведенчески проблеми. Ролята на семейството е решаваща за благоприятното нервно-психично развитие на детето, за своевременното установяване на отклоненията и
вземането на адекватни мерки за преодоляването им или за провеждането на
лечение. Така пише в учебниците по детска психиатрия. За Лидия и Виктория
обаче е твърде късно. Дани признава, че имат изоставане в развитието си и
се държат като петгодишни, но истината е, че са достатъчно пораснали и
почти няма надежда да бъдат осиновени. На вратата се чука отново. Този път
е Мария, същата Мария, която видяла за първи път майка си, когато се родил
по-малкият с около седем години от нея Петър. Момичето с най-топлите очи.
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Всички я прегръщат – и Дани, и отец Рафаил, и дъщерята на Дани, която често
е тук и също познава всички деца.
– Колко са студени ръцете ти, Мария.
– Но сърцето  е толкова топло, това е най-добрата душичка, която познавам.
– Притесняваш ли се, само след няколко дни ще заминеш за Америка? Нали ще ми пишеш?
Наскоро Мария и Петър са осиновени от американско семейство. Това са последните им дни в Дрен и в България. Новите им родители ще ги отведат отвъд
океана след три-четири седмици. Мария се вълнува, знае само няколко думи на
английски. Отец Рафаил  подарява икона с образа на Светата Дева. Друга, с
ликовете на двамата върховни първоапостоли, е приготвил за брат  Петър.
Американците харесали много двете деца. Оказало се по някаква чудодейна причина, че между братчето и сестричето и бъдещите им родители има необикновена визуална прилика. Синеокият и русокос Петър бил едва ли не копие на новия
си баща Павлик, американец с полски произход. Мургавата Мария пък, чийто
биолигичен баща е сириец, приличала извънредно много на бъдещата си майка –
мексиканка по произход. „Господ се е намесил тук – въздъхва Даниела. – Всичко е
Божа работа. И всичко това се случи, след като отец Рафаил ги кръсти. Преди
това си мислех колко много не им върви на тези деца. Мария е толкова ранима и
толкова кротка. Знам колко е трудно, знам какво би могло да се случи с нея, след
като навърши пълнолетие и напусне институцията. Страхувах се много за това
момиче, опасявах се, че не я чака нищо добро. А ето сега...”
Навън децата са се събрали на двора. От четири-петгодишни малчугани до
15-годишни тийнейджъри с недоверчиви очи. Всички познават отец Рафаил, всички се радват да го видят. По-малките го прегръщат горещо, дори да поискаш,
не можеш да ги откъснеш от обятията му. Ето го Кръстан, най-едрото и голямо
момче, от което се плашат почти всички останали. Тук е и Методи. За него казват, че вечно проси из селото. Толкова пъти се опитвали да го отучат и нищо.
13-годишната Невена е една от малкото, които можеш да видиш с книга. Докато
тя чете, повечето  приятелки гледат турски сериали. Ако се опиташ да ги
убедиш, че има далеч по-ценни и интересни неща, които биха могли да свършат,
удряш на камък. Но и така научават нещо за доброто и злото, за приятелството и любовта, успокоява се Даниела. Само Мария и Аделин не са на двора. В
следобедите на всеки учебен ден те имат онлайн уроци. Тя заляга повече на
английския, а той – на математиката.
А съботите и неделите? Понякога отиват при отец Рафаил. Спомнят си как миналата година по това време са садили цветя в манастирския двор, как Къцо събрал
монетите за свещи от църковния притвор, а другите деца му казали, че това не е
редно, че така не бива. Понякога част от момичетата ходят на музикални уроци в
София. Случва се да отидат всички заедно на кино или на театър. От една банка
им помагат, като поемат разходите за билетите и транспорта до столицата и
обратно. Някои момчета посещават известния скулптор проф. Емил Попов, който
живее в селото. Наблюдават го как работи заедно с учениците и студентите,
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които идват при него, дялат камъни наравно с тях. Даниела мечтае за грънчарско
колело и пещ, за да се научат децата сами да изработват разни предмети. Говорила е с представители на ротарианска организация, които обещали да помогнат.
Надява се, че в Кладница скоро ще отвори врати неделното училище. „Искам по
някакъв начин да им се избистри ценностната система. Много са объркани, а преподаването на подобно знание не става само с думи и заучени дефиниции. Нужно
е лично отношение и общуване. Водила съм ги на църква в неделя неведнъж. Дори
самото влизане в храма ги преобразява. Наблюдават внимателно случващото се и
попиват всичко. Виждат как хората палят свещи мълчаливо и се кръстят. После
задават много въпроси – защо палят свещи, защо се кръстят, защо това е къщата на Господ...” Отец Рафаил набляга, че освен с децата трябва да се работи и
с техните родители. С някои от тях той общува редовно, има такива, които са
приели Свето кръщение в Кладнишкия манастир, други са изразили желание да се
изповядват при него. Настоява, че тези хора не бива да бъдат откъсвани от живота на децата си, че има какво да научат, че не всичко е свършено за тях, защото
Бог винаги ни чака и никога не отстъпва от нас. Даниела е по-скептична. Смята,
че работата с родителите би била много по-трудна от тази с децата, защото
част от тези хора са стигнали до фазата на пълното отричане на всяко добро и
нямат реална оценка нито за себе си, нито за света, в който живеят.
Преди да тръгнем, откривам, че съм изгубила малката си Богородичка, миниатюрна иконка с образа на Светата Дева, която нося със себе си от доста
време. Почти всички деца се втурват да я търсят. Надничат по кьошетата на
стаите, взират се по пода в коридорите, търсят я под леглата и по килимите,
обикалят заедно с мен почти целия двор и оглеждат внимателно всяка плочка. Най-всеотдаен в издирването е деветгодишният Георги, прекрасно русокосо
момче с миловидно лице и интелигентни очи. Въпреки щателното издирване не
успяваме да открием Светата Дева, тя остава някъде там, притаена в гънките на тези стаи, попили сълзите и усмивките на децата, чиито майки са така
далеч от тях. Изпращат отец Рафаил с много любов, по-малките отново го прегръщат, не искат да го пуснат. Дълго гледат след нас, скупчени на двора, взрени
в отдалечаващат се кола. Чувам отново гласа на Георги, който ме успокоява: „Не
се притеснявай, аз пак ще потърся Богородичката, ако я открия, ще ти я пазя и
ще я намериш тук, когато дойдеш отново с отец Рафаил”.
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Кирил Василев

„СТРАШНИЯТ СЪД“ НА
МИКЕЛАНДЖЕЛО И ЕСТЕТИКАТА
НА ВЪЗВИШЕНОТО
Появата на философската естетика през XVIII в. е преломен момент в историята на рефлексията върху изкуството, защото оттогава въпросът за това
как да се създава изкуство (разработван във всички поетики от Аристотел насетне) бива изместен от въпроса за това как въздейства и се възприема изкуството. Осмислянето на изкуството се пренасочва от адресанта към адресата
на творбите, т.е. от автора към зрителя, читателя, слушателя.
Фреската „Страшният съд“(1537–1541) на Микеланджело Буонароти е създадена 2
века преди появата на модерната естетика, но това е време, в което собствено
започва субективирането на разбирането за красотата и изкуството. Теоретиците на изкуството по онова време вече си дават сметка за зрителя и ефекта на
творбата върху него. Панофски показа това много добре по отношение на теорията за пропорциите на човешкото тяло, която през Ренесанса „утвърждава ... автономното зрително преживяване както на художника, така и на зрителя“ (с. 128).
В коментарите си за гигантската фреска върху олтарната стена на Сикстинската капела Джорджо Вазари и Асканио Кондиви са единодушни, че в тази
творба на Микеланджело „виждаме изобразено всичко, което природата може
да направи от едно човешко тяло“ (с. 85). Това е, което те смятат за нейно
върховно постижение. Очевидно и двамата преценяват фреската въз основа на
критериите, формирани от ренесансовата теория на изкуството. Изкуството
е подражание на природата, на красивото в нея, а най-висшето създание на
природата е човекът. Живописта изобразява човека чрез неговото тяло, чиято
красота произтича от пропорциите му.
Вазари обаче споменава и нещо, което излиза извън тези критерии. Той говори
за потресаващата (или ужасяващата) мощ и величие на творбата (la terribilità
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e grandezza), което се отнася вече към нейното въздействие върху зрителя.
За никое друго произведение на Микеланджело Вазари не използва този термин
terribilita. Използва го за отделни образи от тавана на Сикстинската капела, но
не и за цялостна творба. Това означава че в „Страшният съд“ Микеланджело
е постигнал въздействие на цялото, което не е постигал в никоя друга своя
творба.
Ако трябва да потърсим обяснение в самия коментар на Вазари за това на какво се дължи потресаващата сила на творбата, то ще открием, че новото тук
според него е количеството на изобразените фигури и силата на експресията.
Вазари ни казва, че в тази своя творба Микеланджело е успял да изрази чувства
и мисли и при това в невероятно количество и разнообразие, каквито никой художник преди него не е изразявал със средствата на живописта. Дали това е
достатъчно обаче, за да обясни ефекта на terribilita върху зрителя? Едва ли, но
Вазари е ограничен от разбиранията на своето време и не разполага с понятиен
език, за да ни каже нещо повече по въпроса.
Два века по-късно в бележките си към „Лаокоон, или за границите на живописта
и поезията“ Лесинг споменава „Страшният съд“ като пример за творба, в която
художникът е прекрачил границите на живописта. Тези граници, съвсем в ренесансов дух, са определени от предмета на подражание на живописта, а това е
красотата. Лесинг пише:
„Това двойно правило, именно, че при изобразяване на колективни действия живописецът трябва да обръща внимание повече на красотата на цялото, а поетът
обратно, да гледа да е красива по възможност всяка отделна част, е критерий
за оценка на множество картини на художника и поета и може да насочва безпогрешно и двамата при избора на техните предмети.
Например съгласно това правило Анджело не би трябвало да нарисува „Страшният съд“. Да оставим настрана колко много поначало губи тази картина от
своята възвишеност поради намалените размери, защото и най-голямата картина с този сюжет все пак си остава страшният съд в миниатюр, а това не
дава никаква възможност за красиво разположение на фигурите, което веднага
да бие на очи; но прекалено многото фигури, колкото правдива и художествена
да е всяка една за себе си, объркват и изморяват окото“ (с. 253-254).
Какво ни казва Лесинг в този свой фрагмент, ако се абстрахираме от оценъчния
момент в него? На първо място ни казва, че онова, което Микеланджело се е
опитал да изобрази в тази своя творба, е неизобразимо заради своите мащаби.
Страшният съд е събитие с вселенски размери и няма картина, колкото и голяма да е тя, която може да го вмести. Второто, което ни казва Лесинг, е, че
това, което виждаме във фреската, надхвърля способностите на сетивата ни
(в случая на зрението) да го възприемат. Окото ни се обърква и уморява, както
казва той.
„Страшният съд“ според Лесинг представя нещо непредставимо и го представя
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именно като ни изправя пред границите на нашите сетива. Всъщност това е
съвсем близо до дефиницията на възвишеното, разработена от Кант в Критика
на способността за съждение (1790). Възвишеното е противоречивото чувство
според Кант, което възниква, когато сме изправени пред наглед, който извиква
идеята за нещо непредставимо, за идея на Разума, която не би могла да има
никакъв наглед. Ако чувството за красивото произтича от съгласието между
разсъдъка и сетивата, то чувството за възвишеното, напротив, произтича от
невъзможността да се съгласуват разумът и сетивата.
Кант запазва чувството за възвишеното преди всичко за съзерцанието на природата, защото за него изкуството не прави нищо друго, освен да се съгласува
с природата. Чувството за възвишеното възниква при наблюдаването на определени природни явления – бури в океана, голи планински върхове и т.н. – които
надхвърлят границите на нашите сетива и способност за въображение и затова
не можем да ги обхванем или надвишават нашите сили и ни заплашват с унищожение.
За да изпитаме чувството за възвишеното според Кант не трябва да изхождаме
от никакво понятие по отношение на това, което имаме пред очите си. Съждението на вкуса ни трябва да произтича само от сетивния наглед. Другото условие за опита с възвишеното е, разбира се, наличието на известна дистанция и
безопасност спрямо това, което иначе има силата да ни унищожи.
След Кант Шилер защитава предимството на изкуството пред природата по
отношение на опита за възвишеното, защото изкуството „отстранява от предмета си всички случайни ограничения и оставя свободен също и духа на съзерцателя, понеже подражава само на привидността, а не на действителността“
(с. 700). Тоест изкуството осигурява именно тази дистанция и безопасност за
наблюдателя спрямо съзерцаваното явление.
Всъщност това, което Лесинг прави в цитирания текст, е да опише вярно характеристиките на математически възвишеното (по Кант), но да остане сляп
за наличието на такъв естетически опит, който, макар да обърква сетивата,
доставя удоволствие и прилив на жизнени сили, дори в по-голяма степен, отколкото това прави срещата с красивото. Само че това е едно парадоксално удоволствие, защото в него първоначално има неудоволствие, натиск, дори болка.
Потресаващата сила (terribilita), за която говори Вазари, е силата на една творба, в която „успешно“ е представено непредставимото. Тоест творба, която
посредством представата ни довежда до присъствието на непредставимото,
на безкрайното, на абсолютното. В този смисъл тук Микеланджело е успял в
нещо, което на догматиците на стила изглежда като провал на ренесансовия
идеал. Неслучайно в учебниците по история на изкуството тази творба често
е сочена като пример за възход на контрареформаторския дух на епохата и за
основен източник на маниеризма на XVI в.
Всъщност в тази своя творба Микеланджело е изоставил грижата за презен-
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тацията на красивото заради истината на съдържанието. В Сикстинската капела има още една сцена, за която Лесинг би могъл да каже същото като за
„Страшният съд“, а именно, че художникът се е опитал да представи непредставимото. Става дума за сцената на „Сътворението“ на тавана на капелата
(отделянето на земята от небето). Тази творба обаче не постига границите
на сетивата ни, нито атакува инстинкта за самосъхранение на Аза, както
това прави „Страшният съд“. В този смисъл в „Сътворението“ Микеланджело не
успява да представи непредставимото. Не ни дава шанс да го преживеем като
несъвместимост между мислене и сетива. Нито да изпитаме удоволствието от
усилието на въображението да надскочи собствените си граници.
Дотук показахме, че „Страшният съд“ е творба, която принадлежи на естетиката на възвишеното, т.е. че тя е една модерна творба, защото, както показа
Лиотар в своите есета върху изкуството, модерното изкуство е изкуството на
възвишеното. Подобно по смисъл нещо твърди и Адорно в своята Естетическа
теория, заявявайки, че възвишеното е единственото понятие от традиционната естетика, което е оцеляло в модерното изкуство.
Авангардът през ХХ в. действа още по-радикално в търсене на възможности за
представянето на непредставимото, като се отказва радикално от презентацията. Достатъчно е да си спомним за Мондриан и Малевич и всички последващи вълни на абстрактното в изкуството. Сюрреализмът (едно от ключовите
авангардни течения в изкуството) обаче не се отказва от презентацията. Как
тогава успява да се докосне до непредставимото. Ще цитирам Лиотар:
„Той (сюрреализмът – б.м.) помества безкрайността в композицията. Фигуративните елементи – макар и не винаги разпознаваеми, но поне определени – са аранжирани заедно по парадоксален начин (по модела на работата на съня)“ (с. 86).
В картините на сюрреалистите презентацията е запазена, което е компромис
по отношение на негативното представяне на непредставимото, но презентираното е подредено по парадоксален начин, казва Лиотар, като съня. Така се
постига усещането за безкрайност, чрез съзнателно объркване на окото при
прочита на изобразеното в картината.
Микеланджело постига нещо подобно в „Страшният съд“, като смесва във фреската различни принципи на организация на предметите в пространството. Големината на фигурите например не е подчинена само на правилата на перспективата. Микеланджело смесва принципите на перспективната организация
на пространството с принципите на символичната организация, характерна за
средновековното изкуство. Големината на някои от фигурите зависи от тяхното
място в свещения разказ за спасението, а на други – от мястото им в пространството, съгласно правилата на перспективата. По този начин окото непрекъснато се колебае между двата начина на организация, без да може да се установи.
Друго ключово откритие в тази фреска е празното пространство, което е неограничено и в този смисъл невъзможно за изобразяване. Макс Дворжак много
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проницателно отбелязва, че в случая става дума за радикално нова концепция
за пространство.
„Пространството тук вече не е ограничено, материално явление (както в предшестващите произведения на флорентинската и римската школи), а също и не е
прост оптически ефект (както у венецианските художници), но изключително само
неизмерима по същността си и неподдаваща се на никакво художествено въплъщение антитеза на материалното начало, която може да бъде разпозната само
благодарение на обемното развитие на телата, на тяхното движение.“ (с. 110)
Празното пространство, по същество невидимо и неизобразимо, става достъпно за погледа благодарение единствено на вихъра от фигури, които се носят в
него. Именно празнотата според Едмънд Бърк, другия голям теоретик на възвишеното от ХVIII век, е едно от т.нар. „основни лишения“ заедно с „тъмнината,
самотата и мрака“ (с. 127), които предизвикват ужас и затова са величествени
и носят чувството за възвишеното.
Огромното количество фигури с най-различна големина, в най-различни пози, изразяващи най-различни страсти, носещи се в празното пространство, групирани
в маси с неопределена форма, са онези формални средства, чрез които Микеланджело постига ефекта на възвишеното, т.е. представянето на несъизмеримостта между мислене и сетива, между същност и явление. Но всичко това е
постигнато от великия флорентинец в усилието да се следва истината на това,
което трябва да бъде представено.
В различните интерпретации на фреската на Микеланджело се набляга преди
всичко на моралния аспект на съда, на присъдата над човешката история, но
много по-рядко се обръща внимание на това, че Страшният съд е моментът на
преобразяването на цялото Творение. Моментът на разрушаването на стария
порядък и създаването на нов. Този космологически момент, който свързва края
с началото в творческия акт на сътворяването и пресътворяването, остава
непромислен. („И Седящият на престола рече: ето, всичко ново творя“, Откр.
21-5) В жеста, с който Христос в „Страшният съд“ разделя блажените от грешниците, има нещо от жеста, с който Бог Отец разделя светлината от мрака на
тавана на Сикстинската капела. Всеки порядък започва с разделяне.
Ужасяващото, потресаващото, кошмарното в „Страшният съд“ на Микеланджело, което предизвиква чувството за възвишеното, не идва толкова от силата
на изобразените страдания на грешниците, нито от ужасните лица на демоните – такива ще намерим и в по-ранните фрески на Джото и Фра Анджелико на
същата тема – а преди всичко от нестабилността на цялото, от изправянето
на зрителя пред безформеното, пред стихийното, пред хаоса.
„Хаосът – пише Шелинг – е основният наглед на възвишеното, защото самите
ние схващаме в нагледа масата, която е твърде голяма за сетивния наглед, както и сбора от слепи сили, който е твърде мощен за нашата физическа сила, само
като хаос и само дотолкова хаосът става за нас символ на безкрайното.“ (с. 145)
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Изправянето на духа пред образите на хаоса е по парадоксален начин освобождаващо преживяване, именно защото духът се чувства заплашен и преоткрива
едновременно своята крайност, но и безкрайния си стремеж към автономност.
Както отбелязва Адорно, хаосът, стихийното в изкуството, е начин изкуството
да се одухотвори. А срещата с такова изкуство е начин субектът да се еманципира, като се открие за своята потисната другост.
Днес повечето от нас гледат „Страшният съд“ на Микеланджело от позицията
на светски хора, на хора, които не вярват във възкресението на мъртвите и
вечното осъждане, но тя продължава да предизвиква у нас чувството на потрес
и ужас чрез образа на човешките маси, пръснати в празното пространство, и
така чрез сетивното да свидетелства за несъизмеримостта на мислене и сетивност. Да свидетелства за това, че нещо не достига на сетивното или го
надхвърля безкрайно, и така да ни освобождава за радикално другото, за трансцендентното. Лиотар е прав, че няма никакво значение как ще наречем това
„нещо“, но близостта на това „присъствие“ е важна, за да не бъдем само затворници на имагинерния Аз или на условностите на културата, в която живеем.
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дълги години отговаря за културно-публицистичната програма Контакти. Редовни сътрудници на програмата са Георги Марков, Атанас Славов, Асен Игнатов,
Тончо Жечев, Михаил Неделчев. Същевременно пише за излизащото на седем езика в Париж и редактирано от Ал. Солженицин сп. Континент. Съавтор е на редица документални филми, изготвени за британската, холандската и френската
телевизии, с културно-политическа тематика, някои от които за творчеството
и гибелта на близкия му приятел Георги Марков. Заради неговата журналистическа дейност близките му са тероризирани от ДС, а през 1976 г. на задочен процес в родния му град Силистра е осъден на 10 години затвор. По случая „Бочев”
до българските власти има апели, подписани от Франсоа Митеран, Андреас Папандреу, Вили Бранд и Греъм Грийн. По същото време Работническо дело, Народна
армия и Народна младеж го заклеймяват като „слуга на американския империализъм” и „радиодиверсант”. През 1992 г. Върховният съд отменя присъдата. За цялостното си творчество е удостоен с Юбилейната награда на Международната
академия на изкуствата – Париж, за 1999 г. Автор е на романите Междинно кацане, Генезис II и Синеокият слепец, както и на сборника с есета Хомо емигрантикус, публикуван от издателството на БАН.

Димитър Бочев

РЕКВИЕМ НА РАВЕНСТВОТО
Какво друго е равенството, освен отрицание
на всички свободи, на всичко възвишено и
на самата природа? Равенството е робство.
Манията за принизяване е морална язва на
нашата епоха.
Флобер до Луиз Коле, 16.5.1852
Строителството на въздушни кули не струва
нищо. Събарянето им обаче е много скъпо.
Франсоа Мориак
… осъществимото винаги ме е привличало
по-слабо, отколкото неосъществимото…
Р. Музил, Човекът без качества
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Стартирал след Втората световна война и набрал скорост най-вече през последните две-три десетилетия, глобализмът носи според мен най-оптимистичните тенденции към едно богато и мирно бъдеще – и то, особено след разпадането на Съветската империя, във всеобщ, в световен мащаб. По своята
природа глобализмът е отговорът, който християнската ни цивилизация дава
на болшевишкия деспотизъм и на кафявата чума – двете най-кошмарни злини и
на миналото, и на всички отминали столетия, които разтърсиха света и едва
не изпепелиха цяла Европа. И двата режима бяха капсулирани, аутични, себеизолирани, антиглобалистични. Това обстоятелство едва ли е случайно – то съдържа в тъканта си произхода и генезиса на всеки тоталитаризъм. Зловещият
триумф на комунизма и нацизма се дължи обаче не само на собствените им
социалнопсихологически ресурси, а и на несъстоятелността на демократичните
държави да се противопоставят на тяхната експанзия. Свободният свят имаше
икономическата и военна мощ да смаже и комунистическата напаст, и кафявата
чума още в зародиш и така да спести на цивилизацията ни милионите човешки
жертви и опустошения – онова, което не му достигаше, беше морал, воля за противодействие на злото. И още нещо не му достигаше: единство, единодействие,
съгласуваност. Не му достигаше, с други думи, общ, обединяващ център, съзнание за всеобщата принадлежност на всички европейски народи към единствената ни духовна родина – християнската цивилизация, убеденост в неделимостта,
в монолитността на елементарните човешки права, които са единни и всеобщи,
които не могат да бъдат разпределяни и преразпределяни между нации и политически лагери съобразно конкретните нужди на конкретния исторически момент.
Ако Свободният свят беше своевременно осъзнал принципната неделимост на
човешките права, ако овреме беше проумял, че обезправяването на един народ,
на един-единствен човек дори значи обезправяване и на цялото човечество,
цивилизацията ни щеше да има несъмнено по-щастлива съдба. Ако народите на
Стария континент бяха през 30-те и 40-те години по-светски настроени, а държавите им – политически по-интернационализирани, отколкото национализирани,
по-екстровертно ориентирани, по-кооперативни, по-приобщени една към друга,
сиреч по-глобализирани, те едва ли щяха да позволят на комунизма и нацизма да
се саморазправят с хилядолетното ни демократическо наследство. Неслучайно
великият правозащитник Андрей Сахаров изхожда от обстоятелството, че „в
съвременни условия никой сериозен проблем не може да бъде решен на национално ниво”. На глобализма дължим и обстоятелството, че десетилетия наред
поколение след поколение студената война студува над планетата, без да се
превърне в гореща, че като изключим локалните конфликти в Босна и Косово,
вече цели шейсет и пет години мирът владее Европа – нещо нечувано в цялата
многовековна история на Стария континент. След като се справи с комунизма и
нацизма, глобализмът се изправи срещу две по-нови, но не по-малко смъртоносни
опасности за цивилизованото човечество: мюсюлманския фундаментализъм и
похищаването на природните ресурси. И на тези ужасни бедствия никоя държава не е в състояние да се противопостави сама. Казано по-обобщаващо, глобализирането на злото предполага глобализиране на доброто. Не стане ли това
овреме, деструктивните сили могат да вземат връх, смъртта живота може да
победи – и то веднъж завинаги.
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На практика глобализъм значи преодоляване на национални, расови и религиозни
различия, превъзмогване на икономическата раздробеност, на локалния егоизъм
и на културния провинциализъм в името на водещите общочовешки цели, които
и ние, българите, се опитваме да следваме, приобщавайки се към Стария континент. Защото и най-вълнуващият политически процес на новото хилядолетие –
общоевропейската интеграция – е в еднаква степен и продукт, и двигател на
глобализма. Процесът е диалектически: на границата между двете хилядолетия светът като цяло стана по-демократичен, защото се глобализира, и се
глобализира, защото стана по-демократичен. Няма съмнение, че независимо от
наличието тук-там по континентите на отделни деспотични режими на политическа, националистична или верска основа, в близко и далечно бъдеще тази
двустранна тенденция ще се задълбочава и разширява. Чак дотогава, докато,
както препоръчват основоположниците на екзистенциализма, всеки от нас се
почувства отговорен за всичко, което става във всяко кътче на планетата.
Подобно себесъзнание значи глобализъм в действие, значи триумф на глобализма, значи морална еволюция, чийто апогей е възстановяване на общочовешкото
начало, превъзмогване на егоцентризма, на отживелия времето си регионализъм
и на филистерската ограниченост в името на всеобщите духовни цели, трасирани още от декалога. Казаното не бива да бъде разбирано като погром срещу
индивидуалността, а тъкмо обратното. Психологически погледнато, глобализъм
значи култивиране на едно ново съзнание – на съзнанието, че при цялата си
специфика, при цялата си неповторимост, като система конкретният човек,
всеки от нас, е само една подсистема, която е органична съставна част от
една друга, по-високопоставена, планетарна система. Концепцията на модерния
глобализъм трябва да бъде интерпретирана диалектически, но не в смисъла на
марксистко-ленинската и не дори на хегелианската диалектика, а в смисъла на
екзистенциализма: след като всеки от нас е еднократен, неповторим и уникален,
значи всички ние имаме нещо общо – нашата еднократност, неповторимост и
уникалност. Цел и смисъл на глобализацията е да постави личността там, където  е мястото: в системата на безначалната и безконечна взаимозависимост
между личност и общност, но само в следния смисъл: онова, което ни откроява
и обособява като личности – нашата индивидуалност – ни обединява като хуманитарна общност. Тъкмо тази фундаментална постановка превръща човеците
в човечество. При това не похищавайки, а съхранявайки и доразвивайки феноменалността на всеки от нас. Така погледнато, не глобализмът – отстъплението
от принципите на глобализма ще ни деиндивидуализира и колективизира до пълно
обезличаване.
След като с глобализма е така, как е с антиглобализма? Възникнал на теория
в името на социалния прогрес и хуманизма, наред с „Ал Кайда” и последните
комунистически останки в Азия и Латинска Америка, на практика антиглобализмът е най-деструктивната, най-ретроградната, най-декадентската сила
на новото време. Казано с думите на един глобален писател, антиглобалистите изнамериха, съчиниха и канонизираха такъв един главозамайващ прогрес,
че самите се оказаха неспособни да го следват. Прогресът е не абстрактно,
а конкретно понятие, което може да придобие битие и да се превърне в реалност само в определен смисъл. А доколкото каузата на антиглобалистите е
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лишена от точен смисъл, тя е не прогресивна, а псевдопрогресивна. В театралното си човеколюбие и инфантилната си революционност тези екзалтирани апостоли социалнопсихологически не се различават принципно от героите
на ранните уестърни или на лимонадените латиноамерикански сериали, които
запретват ръкави и раздават надлъж и шир справедливост – в разрез не само
с актуалната конюнктура, а и с фундаменталните нравствени нормативи.
Докато глобализмът е перспектива, път напред във времето, антиглобализмът е антиперспектива, регрес, връщане назад във времето, към духовната
и материална нищета на средновековната раздробеност. И още по-назад в
историческите дебри, владени от победата на родово-племенното съзнание
над общочовешкото начало, във времената на разединението и на взаимното противопоставяне на раси, нации, етноси, култури, интереси, социални
структури. (В генетичен контекст понятия като раса, нация, етнос, социално съсловие не съществуват.) Докато градивният еволюционен процес крачи
от родовете към племената, от племената към родово-племенните съюзи,
от родово-племенните съюзи към националната държава, а от националната
държава към многонационалните държавни формации, каквито са Съединените щати и Европейският съюз, антиглобализмът е път назад към пещерната
деструктивност. Казано с други думи, докато глобализмът е обединяване на
човечеството така, както Шилер го мечтаеше в оптимистичната си „Ода
на радостта”, която неслучайно стана химн на общоевропейското единство,
антиглобализмът е амбиция за неговото разединяване – така, както са го
мечтали и преследвали най-отявлените врагове и на собствените си народи,
и на Европа, и на човечеството като Сталин и Хитлер. А от разединяването
до разпадането пътят е най-кратък. Докато цялата ни цивилизация с мъчителни усилия и свидни жертви векове наред просперира от кантонизиране към
федерализъм, а оттам – към космополитизъм, антиглобализмът цели да ни
върне обратно в пещерите на племенната ни разпокъсаност. Прав е, прав е
Спасителят: спасението наистина предполага общочовешко единство. И Народното ни събрание е право: съединението, единението (а не разединението)
прави силата. Така че, ако изходим не от онова, което се декларира, а от това,
което се върши, имаме достатъчно основание да отъждествим глобализма с
прогреса, а антиглобализма – с регреса – колкото и схематично, колкото и
декларативно да звучи подобно поляризиране, то е по същество вярно. (Всъщност домогванията на болшевишка Русия и на нацистка Германия до световно господство могат да бъдат разглеждани и като форма на глобализъм, но
глобализъм деструктивен и некрофилен, глобализиране на насилието и терора.
Този глобализъм е пълен антипод на днешните глобалистични усилия на водещите световни икономики.)
Както вече споменах, страховете, че глобализмът ще доведе до една повсеместна унификация, при която и народи, и етноси, и личности ще загубят безвъзвратно своите индивидуалности и ще се слеят в една глобална безлична и
сива маса, са или демагогия, или невежество, или съчетание от двете. До подобен печален резултат глобализмът може да доведе само ако процесът е оглавен
(и то в световен мащаб) от могъщи тоталитарни империи, каквито, слава Богу,
в новото хилядолетие вече няма. Глобализмът в наше време е инспириран от
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икономически и духовно най-проспериращите държави, от най-цивилизованите,
най-хуманните, най-правовите страни и международни общности, в чиято ценностна система личните права и свободи, индивидуалността е светая светих,
най-висше постижение, непоклатим фундамент, на който се крепи цялата ни
цивилизация. Не унищожаването – съхраняването на самобитността е цел и
смисъл на глобализацията, която може да бъде дефинирана като съгласувани
интернационални усилия за опазването на свободата от онези деспотични системи, от онези еднолични и копнеещи за световно господство режими и лагери,
в които цели народи и общности бяха обезправени и обезличени, погълнати, асимилирани, унифицирани до неузнаваемост. Такива политически лагери бяха оста
Рим-Берлин-Токио, както и включените в съветската империя и насилствено
обединени от Варшавския пакт обезправени и смазани държави. Така че, ако не
е плод на короновано невежество, всяко опасение от хегемонията на модерния
глобализъм е продиктувана от користни цели демагогия. Нещата са ясни като
ден: демократични и правови държави не могат да поведат света към социална несправедливост и деспотизъм – това могат да направят само деспоти
и узурпатори. Които неслучайно са най-отявлените врагове на глобализма, на
обединението на народите, на „Ода на радостта”. Коментирайки генезиса на
прогонилия го в изгнание нацизъм, Томас Ман установи, че вместо Германия да
се европеизира, тя тръгна да германизира Европа. Именно в германизирането
на Европа вижда великият писател опасността, а избавлението вижда в европеизирането на Германия. Примерът е емблематичен: амбицията на Хитлер през
миналия век да германизира Европа (през 30-те години – чрез идеологическа
пропаганда, през 40-те – с огън и меч) можем да окачествим като антиглобализъм, европеизирането на днешна новообединена в името на човешките права,
гражданските свободи и всеобщото благосъстояние Германия – като глобализъм.
Резултатите от двата процеса са налице – нека всички ние (глобалисти и антиглобалисти) си направим съответните изводи от тях.
Обстоятелството, че антиглобалистичното движение е оглавено от интелектуалци, не го оневинява – прави го само по-трудно разпознаваемо, оттам и
по-опасно. Не се и съмнявам, че наред с професионални демагози и некрофили в
неговите редици крачат и хиляди академични младежи, които наивно вярват, че
с пламенните си идеи за социално равенство, за премахване на разделението
между бедни и богати ще обновят и облагородят света. И го правят със самочувствието на пионери, на новатори, на реформатори. Тези щения обаче са
само привидно модерни, привидна е тяхната революционност – всъщност те са
мечтани и отмечтани, изживявани и преизживявани от цели поколения, стари са
като човека, като човека износени от многократна употреба през вековете и
хилядолетията. И още нещо общо имат тези идеологии: пренесени в социалната практика, всички те са завършвали катастрофално. Възниквали в името на
доброто, на красивото и вечното, подобни доктрини винаги са вещаели гибел. И
гибел са въдворявали. Гибелта на цели народи и цивилизации. А в крайна сметка –
и собствената си гибел. Да тръгнем по историческите им дири…
Цяло хилядолетие преди християнството да проходи по земята, младият
фараон Ехнатон (бащата на най-известния древноегипетски владетел Ту-
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танкамон), когото с малко въображение бихме могли да наречем първия монотеист, скъсва с политеистичната древноегипетска имперска традиция,
създавайки сред пустинята града на слънцето Ел Амарна. Днес, след като
историческата наука ни разкри биографични подробности от най-ранните
години на Ехнатон, психоанализата ще рече, че чрез начинанието си фараонът еретик е търсил с късна дата обезщетение за суровото си детство,
убежище от гнета на майка си – властната царица Тий – и не по-малко
властния си баща Аменхотеп III, царувал с желязна ръка цели 40 години. Това
сигурно е така – психограмата вероятно е точна. Дали като реформатор
Ехнатон е намерил лек за болната си душа, само той си знае, социалният
провал на експеримента обаче е видим и за съвременниците му, и за техните потомци. Величествените кариери и великите каузи са обикновено
резултат от дефицити в детството – без да го съзнават, онези императори, пред които цели народи и континенти треперят, и онези герои, пред
които цялото човечество се прекланя доземи, чрез империите и героизма
си тръгват да компенсират недостига на топлота и обич, в който е студувало детството им. За да установят съкрушени на върха на славата си,
че компенсация няма – най-малко по кариеристичен път, че персоналната,
интимната равносметка не се връзва, че онова, от което са се лишили (или
по-точно, от което са били незаслужено, престъпно лишени) в детството
си, е несравнимо повече от онова, което са спечелили извън детството си,
че както пише един романист за героя си, „цялата идеология на велик мъж,
която го изпълваше, е само лош заместител на онова, което е загубил”. И
още по-просто и ясно, ако, както знаем от литературната класика, общовалидното не е свързано с вътрешния живот, тогава вътрешното състояние
на човека става нещо невалидно. Същинското име на тази невалидност е
морална и духовна дезориентираност, екзистенциално безцелие и в крайна
сметка, нещастие.
Чрез града-държава Ел Амарна Ехнатон взривява истинска теологическа революция: за ужас на жреци и аристократи младият харизматичен водач учредява
нова космогония, скъсява дистанцията между династия и поданици, семейните
му отношения с Нефертити се превръщат във водещ пример за равнопоставеност между половете, нововъведената теокрация прогонва унаследения политеизъм в името на едноличния бог Атон. Чрез погрома над традиционните
ценности теологичната, а в онази епоха тя никога не е само теологична, революция на Ехнатон наподобява удивително един друг провалил се пред очите ни
социален модел – хипарските комуни. Като бивш хипар от култовата хипарска
комуна на Клодвигплац в Кьолн, аз съм жив свидетел, че като поданиците на
Ехнатон, и хипарите градяха своята Ел Амарна като град на слънцето, на безгрижното щастие, град демилитаризиран, в който всички са материално и морално задоволени, без да бъдат взаимно обвързани материално и морално, без
никой да плаща данъци, никой няма служебни задължения, а като в градината
на Епикур висше благо е насладата. Не ви ли напомня тази социална идилия на
лъчезарните хипарски идиоти принципа, с който моралният кодекс на строителя на комунизма ни закърми и зариби преди някое и друго десетилетие? Зариби
ни с крилатата фраза: от всекиго според възможностите, всекиму според по-
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требностите. Така считаха и хипитата. Но колкото конгресните декларации
на комунизма доведоха до осъществяване на този социален принцип, толкова и
ежедневните ритуали на Ехнатон и хилядите му поданици пред въдворения от
него едноличен бог Атон обезпечиха оцеляването на идеалната му държава.
Замислен като град на вечното щастие, Ел Амарна фалира (първо морално, а
после – и икономически) само за десетина години и всичките му разочаровани
жители се завръщат при обичайното си многобожие, при традиционните си
нрави и ритуали в добрата стара Тива, предоставяйки величествения проект
на изпепеляващата жега и на пустинните пясъци. На малолетния си наследник
пък добронамереният социален революционер Ехнатон завещава само разруха
и хаос. (Мимоходом ще отбележа, че гибелта на Ел Амарна е не само социален провал, а и провал на първия опит за въдворяване по ведомствен път на
монотеистична държавна религия – при това в сърцето на политеистичното
древноегипетско общество.) Ден до пладне просъществува и международното
хипарско движение. По-късно, години след неговото разпадане, знаейки хипарското ми минало, което впрочем аз нямаше защо и нямаше от кого да крия,
един приятел, колега и музикален редактор от руската редакция (Радио „Свобода”) – блестящият пианист Игор Берушвиц – ме окачестви като единственото дясно хипи под слънцето. Защото, превзели в разцвета си през 60-те и
началото на 70-те студентската младеж на цяла Северна Америка и Западна
Европа, хипитата бяха по правило миролюбиви ляво настроени анархисти. А
аз, дясно настроеният им съквартирант, ги тешах с утехата на любимия ми
(само литературно любим – не и политически) Бърнард Шоу: Човек трябва да
няма сърце, за да не бъде на 20 години ляв; но трябва да няма и глава, за да
остане и на 40 години ляв. Въпреки инфантилните си увлечения по социализма
Шоу своевременно разпозна стадната психика на младежките антиглобалистични движения в Свободния свят. Още преди век и половина, отъждествявайки равенството с антисвободата, и Флобер имаше предчувствието за грозящата опасност: „Силата, правото на болшинството, страхът от тълпата
замениха авторитета на името, божественото право и превъзходството на
духа”. Детронирането на духа, обездухотворяването на епохата започва пред
очите на Флобер с прохождащата на европейска земя социалистическа идея
за повсеместно равенство: „Идеалът за държава според социалистите не е
ли своего рода огромно чудовище, което поглъща всяка индивидуална дейност,
всяка личност, всяка мисъл и което ще ръководи всичко и ще прави всичко?”.
Това състояние на победилия социализъм класикът окачествява като „жреческа
тирания”. Принизяването, свалянето на изкуството до равнището на масите,
неговото вулгаризиране изпълва блестящия класик с възмущение: Днес „нито
един драматург не би намерил смелост да представи на сцената някой работник-крадец. Не, там работникът трябва да бъде честен човек, а господарят е
винаги безделник, мошеник, точно както за „Театр-Франсе” девойката винаги
е непорочна, защото майките водят там непорочните си дъщерички”. Легитимиран стотина години по-късно от метода на социалистическия реализъм,
този пролетарски примитивизъм владееше и громеше духовността и на родна
земя десетилетия наред. Злите предчувствия на Флобер се родеят със социалнопсихологическите прогнози на Достоевски. Когото във Фантазиращото
животно Ортега и Гасет допълва с тезата, че не равенството, а свободата
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е висше благо, висш признак и висша цел на очовечаването, че няма ли свобода,
всичко останало е празно и пусто. Колко много можеха да научат идващите
времена от гениалните си литературни и философски учители и колко малко
научиха! Ученето е двустранен, реципрочен процес – талантът на учителя
не струва пукната пара, ако се натъкне на невъзприемчивостта на ученика.
Ако едно модернизиращо се обществено съзнание предпочете идеологизирания
фанатизъм пред мъдростта, спасение няма. И злокобният ХХ век, векът на
Ортега и Гасет, го илюстрира чрез пагубните си леви и десни тоталитарни
диктатури. Днес пък го подсказват антиглобалистичните изстъпления на новото хилядолетие. Не ни остава нищо друго, освен да се надяваме, че те няма
да продължат с (псевдо)революционния екстремизъм, с който започнаха. Една
може би наивна, една амбивалентна надежда – колкото благородна, толкова и
рехава.
Точно толкова добронамерени в социалния си ентусиазъм, но и точно толкова
социално нереални се оказаха и Идеалната държава на Платон, чиято строга
йерархичност обещаваше всеобщо щастие, и самодейната република Либертария на о. Мадагаскар, и Градът на слънцето на Томазо Кампанела, и о. Утопия
на Томас Мор, и доктрините на хилядите им именити и безименни последователи. И докато Кампанела и (особено) Мор са високонравствени, свободолюбиви и правдолюбиви хора, съществуват и други, сурови и войнствени утопии
като тези на баптистите, на якобинците, на Кромуел и Бабьоф, които също
претендират за добронамереност, но са готови да леят кръв в нейно име. По
цинизъм и жестокост утопиите на комунистите и на техните ученици – нацистите – нямат равни на себе си. Градежът и на техните въздушни кули
тръгваше от бунта срещу неравномерното разпределение на националните
и интернационални блага като първоизточник на всички пороци, утопиите им
бяха манифестация на разочарованието им от този все по-откровено комерсиализиращ се живот, в който не само икономическите закономерности, а и
най-съкровените изживявания биваха изразявани на студения и обезчовечаващ
език на търсенето и предлагането, езика на инвестиции и дивиденти, на приходи и разходи. Чрез фантазиите си тези добронамерени злотворци бягаха от
една отчуждена и отчуждаваща реалност, въставаха срещу диктата на икономическия материализъм, без дори да подозират, че опитите за въдворяване
на утопиите, предприети през миналия век от болшевиките и техните кръвни
родственици – нацистите, – ще доведе до нови, несравнимо по-кошмарни издевателства. Това несъмнено е така, но в искреността на социалния идеализъм,
в благородните помисли и в безкористната саможертва на цяла плеяда утописти съмнение не може да има. Кампанела плати гражданските си илюзии с десетилетия страдания и затвор, а Мор, който по доброта, честност и доблест
няма равен на себе си, – с живота си. Мор, чиято душа според учителя му Еразъм Ротердамски е по-чиста и от сняг, е зверски убит, коремът му е изкормен,
гениталиите – ампутирани, тялото му е разчленено, а органите – заковани по
вратите на институциите. Ако ние, техните потомци от новото хилядолетие, се поучим от горчивите им уроци, не само ще си спестим ненужни болезнени разочарования, а и ще осмислим тяхната кауза, ще зачетем подобаващо
благородната им и чиста памет, удостоверявайки чрез извлечената поука, че
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всички те не са страдали и умирали напразно. Опитвайки се с отчаяна надежда да проумее защо и ние като предците си отказваме да се поучим от кървавите уроци на собственото си минало, Асен Игнатов пише: „Упоритостта,
с която се извършва все същото безумие, показва, че имаме работа с нещо,
което изобщо не е от рационален порядък и срещу което разумните съображения са безсилни”. Човечеството неведнъж е доказвало колко е невъзприемчиво
исторически – доказва го и в случая чрез антиглобалистичните си амбиции.
Неспособността на човека да се учи от собствените си злополучия народът
ни е синтезирал още преди векове в мъдрото предупреждение: „Даден акъл не
седи”. Като старите утописти и много от новите глобалисти са добронамерени, но добронамерен, както знаем, е и пътят към ада. Човешката природа си
има свои непристъпни граници и всяко несъобразяване с тях води до крах. Така,
както най-скептичните философи на Средновековието са били заставяни да
се съобразяват с църковните догми и въпреки това, треперейки пред кладите
на Светата инквизиция и лавирайки между фронтовете, са сътворили велики
идеи, и модерните реформатори днес са заставени да се съобразяват с технократичния дух на времената дори когато го осъждат. Техният критицизъм е
безспорно легитимен и дори нужен на епохата, но някаква съвместимост между обекта на критика и критикуващия критик, между присъда и подсъдим трябва все пак да бъде постигната някак си – иначе цялата система рухва. А рухне
ли веднъж, на нейно място се настаняват не благородните намерения на нови
романтични утописти, на политическите реформатори и социални революционери, а кървавата практика, до която романтичната теория неминуемо води.
Ето защо крайно време е умореното и обезкръвено от подобни леви и десни
експерименти човечество да осъзнае, че е най-добре да мисли революционно и
утопично, но да подхожда еволюционно и реалистично. Нека най-светли пориви
ни водят неотклонно през вековете и епохите към най-романтични идеали,
нека обаче в социалната практика тези идеали бъдат следвани не чрез изпепеляващи революционни взривове, а с отмерените, последователни крачки на
еволюцията. И да не ни отведе кой знае колко далеч в посоката към доброто и
красивото, така вървеният път поне ще ни спести текущите издевателства
на деспоти и деспотизми. А това съвсем не е малко. Всъщност, позамисли ли
се човек, това е всичко, абсолютно всичко, постижимо в рамките на човешкия
род. Всички останали постижения, които допускат участие и на един или друг
екстремизъм, могат да бъдат осъществени само на цената на обезчовечаването. Така че съветът на един римски император да бързаме бавно не е
загубил давност – особено за нетърпеливи и ощетени от историята народи
като нашия.
Всъщност утопиите са приблизително равнозначни на възможностите. Това
откритие не е мое – на Музил е. Прокарвайки паралел между конфронтацията
на утопията с действителността и конфронтацията на потенциалния, на
вътрешния човек с реализирания, с външния човек, писателят пояснява: „… ако
някоя възможност не е станала действителност, това означава единствено,
че обстоятелствата, с които е преплетена в даден момент,  пречат да стане, понеже иначе тя би била просто невъзможност; а ако я освободят от пречките и  позволят да се развива, ще възникне утопия”. Това възникване се е

123

Пътища

осъществявало исторически хиляди пъти: социалният утопизъм е придружавал
неотлъчно социалния реализъм през всички, през абсолютно всички отминали
епохи – и то по целия широк и пъстър свят: от общността на питагорейците
в Древна Гърция през есейската общност в древна Палестина (много изследователи считат, че наред с Йоан Кръстител, и сам Исус е бил есей); през самаряните и многобройните им етнорелигиозни разклонения по Светите земи;
през синовете на светлината – зилотите; през братството на белите монаси
на основания от Робер Молемски Цистерциански орден; през павликянството в
Армения и Сирия, а по-късно и във Византия и на Балканите; през неговия роден еквивалент – богомилите, чието ехо стига чак до Централна Европа; през
катарските общности, безмилостно преследвани от кръстоносците и от Светата инквизиция и заплатили с кръвта си непреклонния си еретизъм; през разгромените от кръстоносците на бащата на Инквизицията, папа Инокентий III,
албигонейци; през техните предшественици и последователи на гуру Мани –
манихейците, които потеглят от Персия, за да се разпрострат и в Китай, и
в Мала Азия, и в Централна Азия, и в Египет, и в кажи-речи цялата Римска
империя; през Ливерталия – първата, основана от моряка Мисон на Мадагаскар
пиратска република, която е неземно човеколюбива и справедлива, но за която
и до днес никой не знае със сигурност дали е историческа действителност или
съчинена от Даниел Дефо легенда; през ашрамите, които и до днес се срещат
тук-таме в Индия и Непал; през растафарианците на Антилските острови;
през адамитите, тръгнали нейде в началото на летоброенето ни от Северна
Африка и прекрачили десетина века по-късно в Европа; през общността на
черните евреи на Ави бен Картър; през кибуците в младата израелска държава
от 50-те и 60-те години на миналото столетие и последвалите ги по цяла Западна Европа и Северна Америка хипарски комуни. Които, понеже, за разлика от
кибуците, бяха съставени от безделници и лентяи, отмряха, саморазпаднаха
се до една – и то мирно и кротко. Защото, макар да бяха несъвместими с човешката природа, бяха демократични, ненасилствени формации, които можеха,
имаха свободата да се саморазпуснат така, както се бяха самозародили – по
естествен, по природен, по ненасилствен път. Другите, недемократичните
верски общности, като мормоните, амишите и анабаптистите, съществуват
и до ден днешен. Но не с ведрост и с наслада от живота, а по силата на един
железен, спартански режим, под чийто диктат битуват в един йерархичен, казармен вътрешен порядък, който пристъпва до ръба на легитимното и който
в демокрации като Америка все по-трудно се съчетава с конституционните
регламенти. Тези общности са не както се себепрепоръчват, инкубатори на
безметежно щастие, не формации от разкрепостени, еманципирани и ведри
съмишленици и колективисти, а деспотични сектантски организации, заредени
с опасни скрити и с мъка удържани по ведомствен, по институционален път
конфликти. Тези авторитарни групировки нямат нищо общо с романтичната
идея за човечеството като хармонична, безконфликтна общност от равнопоставени индивиди – идея, която е по-стара и от античността, и от Ел Амарна,
и от паметта людска дори. Копнежът по подобна съвършена общност е така
ненаситно, така неутолимо копнян, толкова атрактивен и за модерния, и за
древния човек, че се простира и отвъд историята, отвъд всякакви документални и археологически свидетелства. Простира се чак до мъглявите сказания
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за Атлантида – родината на съвършените атланти, рухнала безследно преди
десетина хиляди години – толкова безследно, че много експерти се питат дали
изобщо я е имало извън нашата романтична фантазия. В диалозите си Тимей
и Критий за островната идилия Атлантида разказва сам Платон. Бащата
на западната философия е може би не само апологет, а и баща на Атлантида – освен неговия разказ, подкрепен впоследствие още по-неубедително от
духовния му приемник Ксенократ, други свидетелства за съществуването на
блажения остров почти няма. (Дори фактът, че и Атлантида като Утопия и
като Ливерталия е остров, е показателен.) Пък и изворите, на които Платон
се позовава, не вдъхват особено доверие – той научил за историята от прадядото на Солон, който пък я чул от неидентифицирани староегипетски жреци.
От толкова стародавни препратки страда историческата достоверност: прадядовците не са научен аргумент – прадядовите показания намирисват по-скоро на бабини деветини. После следва дългосрочна историческа пауза: хилядолетия наред споменът за Атлантида е напуснал човешката памет, за да бъде
възроден в края на ХIХ в. от книгата Атлантис на американския антрополог
Игнасиус Донели, а няколко десетилетия по-късно – подхранен от пророкуванията на популярния медиум Едгар Кейси по целия широк и пъстър свят. Кейси
залага на Залата на записите, съхранила според него цялата документация за
Атланта и разположена според виденията му в земните недра нейде под лапите на сфинкса. Въпросното хранилище не е открито и до днес, но тъй като
потребността на новия човек от химери е неутолима, тъй като той придава
по-голяма значимост на несъществуващото, отколкото на съществуващото,
наивната вяра в Платоновите видения винаги е мъждукала в дебрите на общественото съзнание – дори Луфтвафе на Хитлер търси по северните земи
останки от Атлантида, за да докаже чрез тях родовата принадлежност на
арийската раса към най-съвършения исторически ген. Но тъй като генотип на
идеология не слугува, Луфтвафе откри от небесата не мечтаните нордически
символи и кодирани знаци на тевтонския окултизъм, а онова, което и българската армия откри под земята, вдън Царичината дупка – на босия цървулите.
Всъщност, позамисли ли се човек, и българските военни търсеха своята Атлантида – далеч от мъдростта на Платон и неговите ученици, но предвождани
от окултната вяра на всички ирационални идеологии и близо до инфантилния
фанатизъм и расовото високомерие на Луфтвафе.
Може би, разочарован от неосъществимостта на така далновидно планираната
от него идеална държава, Платон е потърсил утеха в идеята за Атлантида,
сътворявайки една притча, една красива и поучителна морална приказка, която
да предупреди какво ще се случи с човеците, ако се възгордеят като атлантите. Нейното дълголетие обаче е показателно, показателен е фактът, че идващите поколения не разобличиха, а увековечиха приказката, превърнаха я в легенда. А легендите нито идват на дневен ред, нито си отиват току-така – всяка
легенда отговаря на една незадоволена потребност. Целият непосилен път на
човечеството от пещерата до електричеството е бил неотлъчно придружен
и стимулиран от осъществими и неосъществими краткосрочни и дългосрочни
потребности. Осъществимите са се осъществявали физически, превръщайки се
в храмове, церемонии, доктрини, религии, политически, стопански и админист-
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ративни формации – неосъществимите са се осъществявали метафизически,
превръщайки се в легенди. Краткосрочните неосъществими потребности – в
краткосрочни легенди, дългосрочните – в дългосрочни. Потребността от идеална държава, от идеална човешка общност явно е дългосрочна, изконна потребност – иначе не би надживяла непокътната хилядолетията. Закрепи ли се една
легенда във времето, тя започва трескаво да търси – напук на социалнополитическите дадености и здравия разум – своето овеществяване. Всичко това говори колко жива и вечна, колко неудържима е психологическата потребност на хомо
сапиенс от някаква приложимост на идеала, от потенциалната възможност, от
вероятното наличие на една бленувана обетована земя, населена от съвършени
миролюбиви хора, живеещи като в светлото комунистическо бъдеще в щастливо
социално съжителство и сред изобилие от духовни и материални блага. А онова,
което е така насъщно необходимо психологически, човешкото съзнание лесно
може да провъзгласи за постижимо, за действително, за наистина съществувало
исторически – неосъществимостта на социалната идилия в актуалното време
ни подтиква да я пренесем и заселим в миналото, само и само да я съхраним
някак си някъде, да си спестим болката от нейната неосъществимост. В речта
си пред козарите най-утопичният (но и най-романтичен) от всички утописти,
Дон Кихот, дава простор на неутешимата си носталгия по родовообщинния
строй: „Блажено време и щастливи векове са ония, които древните нарекоха
„златни”, не защото златото, което толкова се цени в нашата желязна епоха,
се е добивало в онази щастлива епоха без всякакво усилие, а поради това, че
хората, които са живели в тях, съвсем не са знаели двете слова: „твое” и „мое”.
В онова свещено време всички неща са били общи…”. И разбира се, равномерно
ползвани от всички, равномерно разпределени между членовете на общността.
Така, както лудостта на обеднелия идалго е равномерно разпределена по всичките му земни маршрути. Които така и не отведоха рицаря на печалния образ в
бленуваната идалгия. Нейното отсъствие направи мечтата за нея още по-присъстваща. Съветът на социалния реалист Санчо Панса „да слезем на земята и
да тръгнем здраво по нея” тук не върши работа. Няма що: реализмът на безумието се оказа по-оперативен от реализма на даденостите. Явно Утопия е не
само утопичен, а и реален остров – с една психологическа реалност, която е
безсмъртна, която тръгва от началото на света и ще ни придружава вероятно
до края на света.
Потеглили от дебрите на родовата ни памет и окриляни от социалната ни фантазия, всички тези формации намират като че ли своето обобщение в трогателния опит на първия модерен социалист и ентусиазиран донкихотовец, Робърт
Оуен, да създаде (по собствените му думи) щастливо човечество – ни повече,
ни по-малко. Искрата на общочовешкото щастие напомня хипотетичния град на
праведниците (Божия град) на Блажени Августин и бе запалена преди кажи-речи
двеста години в щата Индиана, където богатият английски фабрикант и филантроп събира ентусиасти от всички краища на света: учени, авантюристи и
най-вече аутсайдери, неудачници и бедняци, копнеещи да излязат по чудотворен
начин от тресавището на социалната мизерия, в която тънат. Едно чудо, което
така и не се състоя – въпреки добронамерените усилия и на Оуен, и на цялата
му колония. Верен на романтичната си филантропия, със собствени средства
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Оуен създава за целта поселището на щастието Ню Хармъни (Нова Хармония),
което да превърне този безчовечен, студен и алчен, враждебен и враждуващ капиталистически свят в едно огромно щастливо семейство на благоденствието
и хуманизма. Само за броени години експериментът на Оуен, макар и щедро финансиран от собствения му джоб, се проваля с гръм и трясък, а участниците в
него заплащат с жестоки разочарования и много болка крушението на наивните
си очаквания. Но не с крушение, с разочарование и болка трябваше да завърши
благородното начинание на Оуен, а с основаване на Съюза на равните – организация, която трябваше да приюти и приласкае всички онеправдани под слънцето.
Но не става, съвсем не става така. Не егалитаризмът, не всеобщото социално щастие побеждава на финала – побеждават себичността, егоцентризмът,
изолационизмът: чак дотогава, докато Съюзът на равните се саморазпада на
индивидите, от които бе тръгнал, Ню Хармъни се превръща в истинска лудница,
а Оуен е принуден да признае собственото си поражение.
Петдесетина години по-късно, нейде към средата на ХIХ в., отново в САЩ богословът от Йейлския университет Джон Хъмфри Нойес решава да повтори
експеримента на Оуен, основавайки многолюдна доброволческа комуна, наречена
нескромно Рая на Нойес. Интерпретирайки Светото писание повече от произволно, изхвърленият от академичната общност авангарден богослов въвежда
сред комунарите си така наречения сложен брак, според който „всеки мъж е
съпруг на всички жени”. Общи са не само мъжете, жените и децата – общи са и
всички духовни (доколкото ги е имало) и материални (тях несъмнено ги е имало)
ресурси. Водещ принцип на доброволното сдружение е абсолютното социално
равенство. Раят на Нойес се разпада като поселището на Оуен, само че много
по-бързо, а създателят му психясва и умира немил-недраг и на държавните власти, и на многобройните си довчерашни последователи. Крахът на начинанието
е причинен отново от несъвместимостта между човешката природа и копнежа
за социално равенство.
Въпреки крушенията стотина години по-късно с ентусиазма на Оуен тръгва да
търси, макар и в съвсем различна посока, общочовешко щастие един негов сънародник с несъмнен литературен талант: Хърбърт Уелс. Разколебан като приятеля си Бърнард Шоу в младежките си граждански илюзии и въпреки това като
Бърнард Шоу обсебен с възрастта все повече и повече от тях, преди по-малко
от век Уелс, чиято световна популярност в междувоенния период съперничи с
тази на Христос, потърси спасение и от кошмарите на Първата световна война, и от последвалите я в междувоенния период самоубийствени идеологични
пориви на уморената ни цивилизация в извънземното. Но спасение, разбирано не
като Божия благодат, а като космически кибернетични модели на съжителство,
които бяха осъществими само в болната му фантазия. („Ти не си човек – ти си
тетан!” – ще отсъди с лека ръка Уелс.) Неприложимостта на неговите екстравагантни и често заимствани от фантастичните му романи социални идеи за
радикално преустройство на света бе така очевидна, че Ленин, Рузвелт и Сталин ни за миг не погледнаха на тях държавнически – въпреки неуморните усилия
на Уелс да ги спечели за делото. Така към края на живота си писателят окончателно изневерява на художественото си дарование, деградира литературата си
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до равнището на политагитация, заменя живописните си сюжети с технократични социални прототипи – колкото екзотични, толкова и схематични; колкото
впечатляващи, толкова и неприложими. Докато малко преди смъртта си, уморен
и обезверен, сам изоставя целта, която, търсейки сътрудничеството на водещите умове на епохата, трескаво е преследвал десетилетия наред: въдворяване
на всеобщо равенство. Към разочарованието от крушението на социалната му
хипотеза на зряла възраст се добавя и драмата, породена от осъзнатото с късна дата лековерие, с което на младини блестящият писател се посвещава на
обществено-политически проекти, чиято утопичност би трябвало да бъде забележима и за слепеца. Няма що: психозата неведнъж е надделявала над реалността. Тъкмо затова колкото по-явна, колкото по-видима, колкото по-флагрантна е
неосъществимостта на подобни модели, толкова повече печели човечеството,
спестявайки си усилията за тяхното разобличаване или (Боже, опази!) реализиране. Подобни усилия, както илюстрира и историята на човечеството, и собственото ни национално минало, са напоявани периодично с кръвта и сълзите на цели
народи – обстоятелство, което подсказва, че с романтизирането на социалната
сфера шега не бива. Обществено-политическата действителност не подлежи
на романтизиране, тя е подвластна на железни закономерности, идеализмът в
нея е опасен като огън. Хитлер и Сталин не бяха сребролюбци и материалисти –
пламенни идеалисти бяха, ратници на злокобни идеали. От казаното не следва,
че в политиката няма място за благородни цели и светли помисли. Но те трябва
да бъдат формирани и преследвани само в рамките на социалните дадености –
не и извън тях.
А извън тях, далеч извън тях битуват всички споменати досега социални модели.
По пътя на една неумолима диалектика тяхната теоретична добронамереност
неизменно и винаги се изражда в практическа злонамереност с ужасни последици. Тези теоретици на общочовешкото социално щастие претендират, че са
единствените законни наследници и на най-възвишените пориви на античността, и на делото Христово, и на цяла плеяда философи, литератори и политици,
реформатори и революционери, които, видите ли, не са съумели да преобразят
и облагородят човешката природа само защото не са били достатъчно праволинейни. Тези предвестници на земния рай виждат в частната собственост не
извечно благо, а изначално зло. Техен исторически пътеводител е сам Жан-Жак
Русо. Бранейки любимия си „натурален човек” от културата, Русо счита, че
всички модерни злини тръгват от онзи заветен миг, в който древният човек,
първочовекът е оградил парче земя, изправил се в центъра  и гордо заявил:
„Това е мое!”. Та този арогантен индивид е според френския философ родоначалник на човешката несправедливост, защото „плодовете на земята принадлежат
на всички нас, а самата земя – на никого”. Според мен подобно тълкуване е
опростенческо, според мен превръщането на земята от ничия в нечия е първа
стъпка към цивилизоването, а цивилизацията е все пак за предпочитане пред
животинското начало. За разлика от животните, които също обсебват, маркират и бранят, при това много по-безскрупулно от хората, териториите си,
заграждането и обсебването в случая е не механичен акт и израз на алчността,
егоцентризма и вълчата природа на човека. Колкото и парадоксално да звучи на
пръв поглед, в цитирания от Русо случай присвоеният къс земя е първа стъпка

128

2015 / брой

5 (102)

към социализирането на нашия далечен предшественик, към неговото очовечаване. Защото неговият знаков акт е сигнал за себеосъзнаване – посягайки върху природните ресурси, човекът декларира своята уникалност, посочва своето
незаменимо място под слънцето, заявява своето господство над всички останали, над всички по-нисши формации, превръща се от стадо в индивид. В крайна
сметка става дума за онази безценна индивидуалност на личността, която,
влизайки в драстично противоречие със собствените си философски принципи, и сам Русо брани от настъплението на масите. Същият Русо, който – от
друга страна – в теоретичните си и литературни творби яростно защитава
примитивизма на натуралния човек от разврата на европейската цивилизация.
Докато аз бих преобърнал ценностите, повел бих битка в обратната посока.
Колкото до плодовете на земята, според мен те би трябвало да принадлежат не
на всички, а само на онези от нас, които си направят труда да ги произведат, да
ги култивират и отгледат. Дори некултивираните и необработвани, дори изцяло
дивите плодове на земята принадлежат само на онези, които положат усилия да
оберат и съхранят реколтата – едно равномерно разпределяне между всички би
било несправедливо.
Колко малко сме научили от досегашните крушения и колко неутолим е копнежът
по едно хармонично и изтъкано само от благородни пориви и светли чувства
човечество, говори и днес опитът с универсалния град Аурвил в Индия. Замислен като лаборатория на бъдещето, Аурвил напомня до припознаване и Града на
слънцето, и Божия град, и хипарските комуни, и всички останали скоропостижно
провалили се я тихомълком, я с гръм и трясък стари и нови социални проекти. Като в досегашните начинания, и в Аурвил няма пари, няма предразсъдъци,
няма лоши мисли – оказа се обаче, че има лоши практики. Дори политиката и
религията са забранени в Аурвил, защото разединявали хората. (Че политика и
религия може и да обединяват, при това по благороден начин и на път към благородни цели, основоположниците на града явно не отчитат.) Аурвил е не само
многонационално, а и наднационално поселище, в което няма пари, няма частна
собственост – нищо не принадлежи никому, което ще рече, че всичко принадлежи
всекиму. Като че ли сам натуралният човек на бащица Русо е напуснал дебелите му томове, за да тръгне между хората. В Аурвил се живее на манифактурни
начала, икономиката се състои от размяна не на банкноти, а на собственоръчно
произвеждани стоки, трудът се заплаща в хранителни продукти, дрехи, сапун и
масла – обстоятелство, което според пионерите на начинанието ще гарантира екологичната чистота, социалния прогрес и общочовешкото единство. Все
пак въпреки безмерния си ентусиазъм, ентусиастите като че ли са имали едно
наум, поуплашили са се като че ли от злополучния опит на предшествениците
си от Ню Хармъни. За казаното свидетелства обстоятелството, че за разлика
от досегашните комуни, в комуната Аурвил не се влиза само с романтични пориви, а и с тежък социален тест – всеки новодошъл трябва първо да премине
едногодишен изпитателен срок и чак след като докаже качествата си, да бъде
приет в общността. Което далеч невинаги се случва – отхвърлените са повече
от приетите. Въпреки стриктния подбор обаче гръмко поставената цел на проекта – „постигане на по-висока форма на духа или суперумствено състояние на
съзнанието” – като че ли не се приближава, а се отдалечава с времето. Явно
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обречеността на делото е пред-програмирана. Вярно е, че проектът е официално одобрен и от ЮНЕСКО, и от индийското правителство, и от всички културни организации на ООН, но всичко това не го направи по-реалистичен. Още
по-малко избавление донесе посещението на Людмила Живкова в Аурвил – малко
преди смъртта си първата дама на Народна република България стана член на
Съвета на града. Всички тези ведомствени усилия се оказаха напусто – крамоли и интриги, задкулисни борби за власт, заговорничества и групови вражди
тровят деня и нощта на архитектите на общочовешкото щастие и техните
избраници – наложи се дори индийските власти да учредят полицейски участък в
царството на ненасилието, на хармонията, мира и прогреса. Замислен преди повече от половин век като автономен град за 50 хиляди основоположници, чийто
брой непрекъснато да нараства през годините, днес Аурвил наброява по-малко и
от две хиляди души, при което броят на разочарованите непрекъснато расте за
сметка на броя на очарованите. Вина за провала носят не жителите на Аурвил,
а изначалните и извечните недъзи на човешката същност, които не можаха да
бъдат филтрирани и отстранени дори от строгия предварителен подбор. Ако
тези добронамерени ентусиасти бяха не живи хора, а приземили се небесни
ангели, Аурвил действително щеше да се превърне в проспериращ предвестник на нова, благородна цивилизация. Съвършени общности се градят само със
съвършени същества – с наличния човешки материал може да се изгради само
общност, която носи пороците и добродетелите на хората. Доколкото всички
ние сме несъвършени, всичките ни начинания ще бъдат неминуемо белязани с
нашите несъвършенства. Да се очакват от несъвършени същества съвършени
продукти, е повече от наивно – с трици маймуни не се ловят. Колкото и неопетнени да са социалните ни идеали, те няма да напуснат сферата на идеалното,
няма как да се превърнат от идеали в практики. След като нито една от хилядите доброжелателни идеологии не е успяла да се реализира през епохите, значи
съвършените социални модели са не само неосъществени, а и неосъществими.
Така че горещо копняната, откакто свят светува, хармонична конвергенция ще
трябва да се поотложи – и то чак до следващия биологичен (а може би надбиологичен) вид. Не ни ли достигне търпение и мъдрост да изчакаме, да отложим
съвършенството за далечното и необозримо бъдеще, рискуваме да удавим настоящето в нови кървища.
Ето защо единствените добри утопии са неосъществените. По-добри и от тях
са онези утопии, които никога не са напускали проектантските бюра, никога не
са поемали от теорията към практиката. Докато икономическите и политически идеи на ентусиазирани новатори и утописти са затворени в черепните им
кутии и между кориците на книгите им, бедата е поносима. Но идеите имат
лошия навик да напускат библиотеките и мечтите на авторите си и да тръгват
между хората. Тогава става мътна и кървава. И болшевизмът, и нацизмът стартираха с еднаква възторженост да сринат компрометираните стари структури
и да изградят върху развалините им един нов, добър, справедлив, хуманен свят на
равни, на равнопоставени граждани. Не по-малко идилични са и днешните представи както на мюсюлманския фундаментализъм, така и на десетките плъпнали
като паразити по плътта на цивилизацията ни секти от други вероизповедания.
Никоя от тези доктрини не дойде на дневен ред в името на насилието, на дис-
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криминацията, на бедността и смъртта. А тъкмо в насилие, в дискриминация,
в бедност и смърт се себетранспортира. Себетранспортира се – стъпка по
стъпка от теорията към практиката – в зловещите антиутопии на националсоциализма и на комунизма, в секирите на Пол Пот, в кошмарните визии на блестящи творци, в Ние на Евгений Замятин и в 1984 и Ферма за животни на Оруел. Наистина ли доброто е така идилично, така нежизнеспособно, че като реанимиран
от дебрите на класиката хомункулус се разпада при първия допир с действителността? Социалните идеали са конструктивни само тогава, когато изхождат
от реалистични предпоставки и тръгват по реалистични пътища към реалистични цели. Място за социална романтика има, но само когато утопичното и
възможното са не противопоставени, а съчетани в смисъла, предначертан преди
век от един колкото реалистичен, толкова и романтичен европейски писател:
„Възможното събитие и възможната истина не са равнозначни на онова, което
остава от реалното събитие и реалната истина, след като от тях се отнемат
реалните стойности, не, във възможното … се съдържа и нещо твърде божествено, огън, полет, воля за съзнание и съзнателен утопизъм, който не се бои от
реалността, а подхожда към нея като към задача и изобретение… Реалността
е тази, която пробужда възможностите”. За сметка на това всички добронамерени доктрини, които не съчетават, а противопоставят мечта и действителност, имат един скрит, но пагубен дефект: те противоречат на човешката
природа. Сиреч отказват да се съобразят с извечните човешки потребности и
тръгват да ги преустройват, да ги моделират и приспособяват към собствените си химери. А този процес може да се задвижи само със средствата на насилието – едно насилие, чрез което преследваното невъзможно си отмъщава за
импотентността си, за своята неосъществимост на реалността. Насилието
и свободата имат нещо общо: веднъж активирани, те трудно могат да бъдат
овладени и избиват в една или друга крайност. Тъкмо затова под слънцето рядко
ще намерите полунасилие или полусвобода. Полудеспотичните и полудемократични, т.е. авторитарните системи като тези на Франко, на Тито, на Пиночет или
днес на Путин са по-скоро изключение – те са краткосрочни и завършват или с
открит терор, или с демокрация. Вечни се оказаха не авторитарните режими и
не дори тоталитарният (ляв, десен, монархически, религиозен, националистичен)
деспотизъм – вечна се оказа само демокрацията, към която всички, и най-дълготрайните, диктатури неминуемо се завръщат рано или късно обратно. Това
обстоятелство носи много надежда и за настоящето, и (особено) за бъдещето
на цивилизацията. Колкото и несъвършена да е цивилизацията ни, в дългосрочен
план тя ще предпочете несъмнено демократичните устройства. В световната
история утопичните забежки са само епизодични отклонения – такива ще си
останат те и занапред. Дори да мамят и прелъстяват с фалшивия си блясък от
век на век цели народи, като всички неутъпкани пътища за редовия гражданин,
за филистера, за дребния буржоа, какъвто в днешно време е кажи-речи всеки западноевропеец, утопиите крият рисковете на неизвестното. Социалното съзнание на всеки филистер (а не поетът – филистерът решава политическия изход)
обича не превратностите на непознатото и не вълнението на авантюрата,
а безопасността на реализма, на установените обществени структури. Това
прави масите по-инертни и по-консервативни, но заедно с това ги предпазва
от кървавите изненади на един или друг политически експериментатор. Един
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блестящ коментатор на темата обясни това солидно състояние с думите: „Успешните политически строители на реалността… имат удивителна прилика с
авторите на касови пиеси; бурните събития, провокирани от тях, наскучават с
липсата на духовност и новост, но именно с това ни довеждат до пасивно-сънното състояние, в което се примиряваме с всяка промяна”. Това пасивно-сънно
състояние е оптималното състояние и на нашите предшественици, и на милиони
наши съвременници. Не промяната – непроменимостта е естественото социално местожителство както на масите, така и на техните лидери. И в това
местожителство утопиите и утопистите, които посягат да отменят добрата,
стара, сгодна действителност, са нежелани – редки и неканени гости, от които
всеки народ бърза да се освободи. Няма народ, който да тръгне заради идеите да
отмени стомаха си – това правят само социалните авантюристи и ветрогони,
които рано или късно съвсем основателно биват изоставяни от последователите си и продължават ветрогонството си в едно доживотно усамотение. Името
на това усамотение е в най-добрия случай заточение, а в най-общия – смърт.
Тяхната насилствена смърт е възмездие за насилието и смъртта, които те са
причинили на цели народи, на милионните маси, с които са експериментирали.
Защото само по изключение експериментаторите са благородници на духа като
Мор – по правило те са негодници и палачи като Ленин и Сталин, като Мао и
Хитлер. Дребният буржоа е велика обществена сила – той знае и помни всички
деспотични злодейства: те са безсмъртно съхранени, ако не в собствената, в
персоналната, то в съсловната, в генетичната му социална памет. Която винаги е нащрек, винаги се пробужда в боеготовност, когато се заговори за гражданска революция. И слава Богу! Наистина има защо – човечеството се нуждае
насъщно от подобни телохранители.
Първата погрешна предпоставка, която е родоначална и от която всички режими
изхождат, е равенството между хората. Да, но хората не са равни: не са равни те
физически, не са еднакво морални, не са с равен духовен потенциал, нямат равни
дарования и умения, не могат следователно да бъдат и социално равни. От антични
времена до ден днешен литературата, философията и социологията са пренаселени от романтични копнежи по романтични светове, в които с еднаква любов са
обичани и ценени и свръхчовекът, и подчовекът, копнежи по общества и общности, изградени от равни граждани, граждани не само с равни права, а и с еднакъв
потенциал, с еднакво имущество, с еднакви задължения, права и пълномощия, с
еднакви обществени позиции и еднакво реноме. Повърхностно погледнато, подобни
обществени формации са висша справедливост, погледнато същностно, те са крещяща несправедливост, фаворизираща колективната посредственост за сметка
на индивида. Воювайки тъкмо срещу това опростенческо равенство, Бердяев отбелязва, че само личността, индивидът е носител на духовното, докато масата
е носител на бездуховното. В най-философската си пиеса Ибсен стига до извода,
че нашият най-голям враг е обединената тълпа. В Достопочтеното шимпанзе пък
всеки един от многото герои на сюжета поотделно разпознава политизирания антропоид като чистокръвна маймуна, когато се обединят в колектив обаче, всички
виждат в нейния маймунски образ преуспяващия министър-председател – тълпата
изкривява оптиката. Ще си призная чистосърдечно, че аз съм елитарно мислещ човек и като такъв считам, че ако ние, хората, сме равни, равни сме само на входа
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на живота – не и на неговия изход. Раждаме се, с други думи, равни, а израстваме,
развиваме се и съзряваме като неравни. А даже и дали се раждаме равни, е съмнително – индивидуалните генетични заложби са могъщ фактор и сериозен аргумент
срещу тезата за изначалното природно равенство. След като дори предпоставките, от които тръгва биографичният път на всеки от нас, са различни, ако и в хода
на времето си останем равни, не израстваме, не се развиваме и не съзряваме. В
едно демократично общество геният е равен на човека от простолюдието само в
следния смисъл: двамата имат равни политически права и отговорности, изправени
са пред равни шансове, които всеки ще реализира или няма да реализира според
потенциала си. Всеки от тях има реалното право да се кандидатира за всички държавни постове, но едва ли и двамата ще станат президенти. Никой лекар и никое
обществено здравеопазване, никоя линейка, пристигнала на мястото на инцидента,
няма моралното право да предпочете да спасява пострадалия гений само защото
е гений, и да пренебрегне редовия гражданин само защото е редови гражданин.
Казано с други думи, геният и посредственикът са биологически и граждански
равноправни, но не и равни. Напротив: тъкмо справедливостта и равноправието
изискват от демократичното обществото да даде кесаровото кесарю, а Божието – Богу. Превръщането на равноправието в равенство е углавно престъпление,
реализирано многократно в историята ни от леви, десни, религиозни, расистки и
националистически диктатори и диктатури. Демонът на това илюзорно равенство
не дава покой и на любимеца на Енгелс, Хайне, който съвсем сериозно се бои, че в
бъдеще ентусиастите на равенството ще правят от книгите му опаковъчни пликове – така, както съпругата на Хайдн е увивала в партитурите му домашните
си сладки. (Прогнозата на Хайне се оказа прекалено оптимистична: не опаковъчни
пликове направиха потомците от книгите му – направиха ги на огън и пепел, в
небитие ги превърнаха. Не с томовете на Ленин и Сталин – с произведенията на
Хайне разпалиха по нощните факелни шествия левентите на фюрера кладите си.)
Аристотел учи, че най-голямо, най-драстично неравенство настъпва, когато тръгваш да въдворяваш равенство. Колко малко възприе човечеството от предупреждението на великия философ, говори обстоятелството, че цели хилядолетия след
него фундаменталният комунизъм тръгна да възцарява общочовешко – ни по-малко,
ни повече – равенство. Доведена до крайност, а комунизмът предпочита крайностите пред нюансите, каузата на равенството предполага равномерно разпределение между членовете на общността не само на материалните, а и на духовните, на моралните блага. Справедливо ли би било обаче аз да поема върху себе
си отговорността за злодеяния, които не съм сторил, само защото ги е сторил
в изобилие някой мой анонимен сънародник? Справедливо ли би било – все в същия
дух – да си присвоявам чужди добродетели, да се кича с качества, които като
личност не притежавам, само защото друг, по-одухотворен и благороден от мен
съгражданин е надарен щедро с тях, а аз чрез ведомствено преразпределение на
активите и пасивите да установявам средностатистическо равенство? Да приравняваш и изравняваш хората, значи да надценяваш бездарниците и паразитите и
да оневиняваш злодеите, а да дискриминираш най-талантливите, най-способните,
най-можещите и знаещите. Сам Аристотел, чиято биография е наситена и политически, е ставал неведнъж жертва на тази несправедливост. Несъстоятелна
е и тезата, че, видите ли, равенството било свойствено на човешката природа.
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В Отражения на Люк дьо Вовнарг, който като маркиз едва ли се е себеразбирал
като равен на лакея си, четем: „Равенството не е природен закон. Върховният
закон на природата е подчинението и зависимостта”. До този фундаментален
извод по свой път стигна и Аристофан, изпреварвайки при това с цели две и кусур
хилядолетия констатацията на френския моралист. В десетината си съхранили
се до днес комедии и в стотиците си комедийни фрагменти античният поет и
драматург саркастично иронизира псевдомодерните, а в дълбоката си същност
регресивни и некрофилни, милитаристични амбиции на атинската демокрация от
петия век преди новата ера да въдвори всеобщо, тотално равенство – равенство
не само социално, а и генетично, равенство на половете. Тези най-ранни домогвания за идеологизиране и институциониране на бит, пол и съзнание се оказаха
пагубни по своите последствия – в строфите и репликите на Аристофан тяхната
декадентщина превърна перфектно функциониращия граждански ред в родината
на демокрацията в пълен абсурд и истинска карикатура. Благодарение на автори
като Аристофан пък ние, далечните потомци и законни и незаконни наследници
на живописната антична традиция, имаме възможността да проследим как (подобно на добродетелите) древните човешки пороци бодро крачат поколение след
поколение видоизменени, но непокътнати в своето естество през епохи и ери.
Крачат през старата ни и нова история с несигурната надежда, че човешкият
род ще се поучи от техните нелепици и злодейства. Така и не го стори до ден
днешен, така и отказа да повярва на предупрежденията на поети и философи, че
съотношението между доброто и злото в общочовешки мащаб, сиреч глобалното
съотношение между красивото и грозното, е константна величина, която може
да бъде променяна само частично, и то само по еволюционен, по конфуциански и
никога по революционен, по ленински път. Аз считам, че човек е по рождение зареден с пиетет към доброто и красивото – не и към злото и грозното. И ако много
хора са зли, то е не поради злонамереност, а поради недоразумение. Както много
хора стават глупави (а най-глупавите и остават такива), защото глупостта е
притворна и умее изкусно да имитира умността, така и много хора стават зли
(и също често остават такива), избират злото само защото злото е притворно
като глупостта и като глупостта има потенциала да наподобява своя антипод –
доброто. И го прави толкова умело, толкова рафинирано, че различията чезнат,
разпознаването става трудно доловимо, достъпно само за малцина избраници и
недостъпно за масите. А масите правят революциите – техните лидери само ги
манипулират към демоничните си цели, насочват гнева им по посока на злото. Ако
направите едно социологическо проучване с краткия въпрос дали анкетираните
предпочитат да са добри или зли, ще установите, че всички ще изберат да са
добри. Ако въпреки това злото е не по-малко реално от доброто, първопричината
за това се корени, както считаше още Сократ, в невежеството, в неспособността на хората да разпознаят дегизираните като добродетели пороци. Тъкмо на тази масова неспособност разчитат революционерите и революциите им.
А обстоятелството, че злото предпочита да се появи на обществената сцена
преиначено като добро, говори, че злото съзнава прекрасно, че като зло то няма
шанса да се себеутвърди и наложи. Този факт пък говори за споменатата по-горе
вродена предразположеност на човека към доброто. Тази предразположеност има
и друг, естествен първоизточник – съхраняването и умножаването на вида. Доброто е животворно, то съдейства за еволюирането на човека, а еволюирането
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и утвърждаването на вида е стратегическата цел на природата. Докато злото
е разрушително, деструктивно, смъртоносно, а като такова – и противоприродно.
Фактът пък, че както споменах в едно от първите есета, границата между доброто и злото протича не между колективи, общности, нации и лагери, а разполовява всяко индивидуално човешко сърце, усложнява допълнително материята, прави
избора на безпомощно лутащото се между нравствените фронтове човечество
още по-рискован и труден.
Революциите имат едно грозно качество: те винаги пораждат злини и пороци, винаги
водят до социални и морални бедствия, несравнимо по-мащабни от злините, пороците
и бедствията, срещу които са тръгнали на битка. Ако съвременниците на Сталин,
Хитлер и Мао бяха прочели политическите сатири на античния комедиограф, днешният
облик на цивилизацията ни щеше да бъде друг. За съжаление не бездуховната политическа класа и нейните още по-бездуховни лидери – само малобройният духовен елит
на отделните нации и времена зачете мъдрите древни уроци. В За литературата
и живота Гьоте, който като литературен гений, ваймарски министър и буржоа от
най-високите етажи също не си е падал по равенството, заключава: „Законодатели и
революционери, които обещават едновременно равенство и свобода, са фантазьори или
шарлатани”. От което пък следва, че равенство може да бъде въдворено само с доктринерски средства и само на цената на свободата. Лично аз не бих платил тази цена.
А онези генерации, индивиди и общности, които многократно са я плащали във времето,
са изпитали върху собствената си кожа колко висока е тя – за изненада на платците
се оказа, че равенство на благородството и благоденствието, на свободата и на културата няма – има само равенство на духовната и материална нищета, на робството
и обскурантизма. Казано с други думи, докато неравенството може да бъде както справедливо, така и несправедливо, равенството е винаги и само несправедливо. В това ще
се уверят от собствен опит всички онези социални наивници, които, водени от политически шарлатани, тръгнат след тезите на антиглобализма. Че те скоропостижно ще
станат жертва на собствения си граждански ентусиазъм, не е най-лошото – по-лошо
е, че техният ентусиазъм е като валяк, който мачка всичко наред: и свои, и чужди, и
непричастни. Глобализирал принципа на равенството и приравнил Христос към Пилат
Понтийски, този ентусиазъм е по-опасен и злотворен и от най-дълбоката резигнация,
негова плячка неведнъж са ставали цели епохи, поколения и народи. Но трябва ли отново
и отново да се стига дотам, трябва ли, след като многократно се е случвало исторически, това да се случва и в наше време със старата ожесточеност?
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МЕДИЕН ОБЗОР:
2015, ПРОЛЕТ
Реформирането на исляма, съветите на архиепископ Джъстин Уелби към бизнеса, богословските пристрастия на американския президент и призивите за
повече европейска интеграция в Англиканската църква – това са темите, които
включваме в настоящия медиен обзор на Християнство и култура.

***
Да реформираш исляма – откъде ще дойде промяната?
Можем ли да очакваме ислямът да преживее своя собствена Реформация, да роди
свой Мартин Лутер?1 Въпросът е по-наболял от всякога, защото след терористичната атака срещу Шарли Ебдо в Париж вече мнозина биха казали: „Това е
доказателство, ако такова е необходимо, че ислямът е непоправимо и по природа
злонамерен, нетолерантен и неспособен да възприеме либералния идеал за свободата на словото“. Ако този враждебен възглед надделее, много мюсюлмани на
свой ред ще заключат, че няма смисъл да се опитват да обясняват своята вяра
на останалите или дори да търсят общ език със съседите си. Така че залогът
е особено висок.
Според мнозина мюсюлмани обаче предизвикателствата, с които се сблъсква
Мартин Лутер в Европа през XVI в., никога не биха възникнали в ислямския свят,
защото ислямът не познава религиозните тайнства и изобщо свещенството
като своеобразен посредник между човека и Бог. Същевременно някои биха настоявали, че „реформа“ означава по-скоро „обновление“ в смисъл на завръщане към
автентичния дух на исляма, и биха се съгласили, че нуждата от такава реформа
е голяма. Разбира се, повечето немюсюлмани се интересуват просто от това
последователите на исляма да бъдат убедени да се откажат от тероризма,
обезглавяванията и жаждата за политическа власт. Важното е, че подобни гласове се дочуват и от вътрешността на самия ислямски свят. Съвсем скоро например повече от 300 000 мюсюлмани подкрепиха в интернет публичното осъждане на „Ислямска държава“ от страна на Хамза Юсуф, роден в САЩ ислямски
учен, който отхвърля схващането, че ИДИЛ са автентични представители на
сунитската традиция. Това е глас, който се чува от мнозина и идва от средите на традиционния, академичен ислям – точно както гласът на Мартин Лутер
идва от собствено църковна среда. Така че ислямът няма да бъде реформиран
под натиска на външни фактори. Той може и ще се промени отвътре, с хода на
препрочитането и разбирането на свещените текстове от идните поколения.
1

„Reforming Islam: Where change comes from”, http://www.economist.com (07.01.2015).
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Но никой не може да предскаже в каква посока ще се осъществи промяната –
налице са най-разнообразни исторически посоки, в които тя ще успее или няма
да успее да се развие.

***
Архиепископ Уелби към големите компании: „Плащайте
данъци“
Големите компании трябва да заплащат своя „справедлив дял“ от данъци в страните, в които печелят, а не да бягат от отговорност чрез офшорни споразумения, настоява архиепископ Джъстин Уелби.2 Компаниите не правят изключение
от основополагащия християнски принцип за плащане на дължимото и регулаторите трябва да проявяват особена бдителност към предприемачи, които „са
изкушени да съгрешават“. Същевременно това не означава, че бизнесът е нещо
лошо – според Уелби по-скоро е важно да се изясни и утвърди ролята на създаването на богатство. „Винаги е съществувал един принцип, според който данъците се плащат там, където е реализирана печалбата. А един от проблемите,
които стоят пред нас, е този с невероятно сложната данъчна система, която
имаме в повечето страни по света. Онзи ден някой ми каза, че нашата данъчна
система има библейски размери; е, в Библията има около хиляда страници, но
колко данъчни системи могат да се съберат на хиляда страници? Повечето от
тях са стотици пъти по-подробни! Нужно е системите да се опростят, за да
могат хората да поемат своята отговорност там, където се полага. Става
въпрос за един основен християнски принцип – знаем, че Иисус много пъти подчертава колко важно е всеки да заплаща дължимото; Библията говори за това
непрекъснато.“ Според Уелби е необходимо да се осъзнае колко важна е ролята
на хората, които създават благосъстояние. „Нужно е да сме реалистични по
отношение на обстоятелството, че благосъстоянието поражда власт, а властта носи със себе си изкушение за властови злоупотреби. Има едно състояние
в човешкия живот, което Библията и християнството приемат за грях – да се
злоупотребява с властта, придобита чрез благосъстояние. Това често се случва, защото хората са хора, но ние не трябва да изхвърляме бебето с мръсната
вода и да заключаваме, че бизнесът е нещо лошо. Това, от което се нуждаем, е
солидарност – имаме нужда от регулаторна рамка, която предотвратява властовите злоупотреби и която създава творческа свобода.“

***
Богословът Обама
Президентът Обама, подобно на други начетени публични фигури в САЩ, е горещ
почитател на известния американски протестантски богослов Райнхолд Нибур.3
И в много по-голяма степен от други президенти той се опитва да въвлече
2

„Pay your taxes, Welby tells big business”, http://www.telegraph.co.uk (04.02.2015).

3

„Obama the theologian”, http://www.nytimes.com (08.02.2015).
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идеите на Нибур в публичната си реторика – особено що се отнася до схващането, че никое общество не е невинно, че специално американците трябва да се
разделят с илюзиите за собственото си съвършенство. Така на Молитвената
закуска тази година Обама осъжда проявите на религиозно насилие в „Ислямска
държава“ и припомня, че „такова насилие е част и от нашето собствено минало:
по време на кръстоносните походи и Инквизицията хората са извършвали ужасни
неща в името на Христос. В нашата собствена страна робството и законите
за расовата сегрегация много пъти са били оправдавани по същия начин“.
Тези забележки не се посрещат добре от критиците на президента. Консервативните християни в САЩ не гледат с добро око на това, че Обама се връща
500–1000 години назад във времето, за да прави сравнения с това, което днес
се случва в Близкия изток. От гледна точка на схващанията на самия Нибур
подобни критики могат да се очакват. Според него „всички хора се стремят да
прикрият морално двусмислените елементи в своята политическа култура, като
им придадат религиозно значение“. Разбира се, никой не обича тези двусмислени
елементи да бъдат поставяни в центъра на вниманието; и никой не обича да
подкопават светостта на личната му кауза, религиозна общност или държава.
Така че президентът вероятно смята, че критиките срещу него са знак за
това, че той изказва неприятни истини. Но ограниченията на неговата нибурианска гледна точка стават все по-очевидни.
Първият проблем е, че президентите не са историци или теолози и че в политическата реторика свръхопростяването трудно може да се избегне. Човек може
да спомене кръстоносните походи, за да избяга от елементарното противопоставяне на „войнолюбив ислям“ и „миролюбиво християнство“, но тогава много
християни ще предположат, че става въпрос за отъждествяване на днешните
жестокости в „Ислямска държава“ и невероятно сложната многовековна история на конфликти между християнския и ислямския свят. На второ място, самокритиката невинаги служи на чуждестранната политика толкова добре, колкото
Барак Обама би желал. Даже напротив: предполагаемата връзка между кръстоносните походи и предизвикателствата на днешната политика е сред любимите
теми на последователите на „Ал Кайда“. И най-сетне, Обама е не просто нибурианец, а пристрастен и прогресивен – той също придава религиозно значение
на каузите си, говори за това, че историята се застъпва за определени страни,
и като всеки политик намира противниците си за много по-несъвършени от
съмишлениците си. Това може да създаде впечатление, че откритата му битка
с трагичните страни на историята е някак цинична – той обръща внимание на
деяния, към които няма никакво отношение (какво отношение би могъл да има
един съвременен либерален протестант към извършеното от Инквизицията?), и
на греховете на групи, с които тъй или иначе е несъгласен (религиозната десница, белите консервативни южняци).
Хубаво е да се припомни, че най-нибурианската президентска реч в съвременната история на Америка е прощалното обръщение на Дуайт Айзенхауер, в което
президентът предупреждава за опасностите на „военноиндустриалния комплекс
и научно-технологичния елит“. Обръщението е много силно точно защото Ай-
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зенхауер критикува вечните изкушения на собствената си партия и признава
за рисковите страни на някои от собствените си политики – съвсем скоро след
създаването на НАСА и АРПА. Обама вероятно никога няма да има авторитета
на Айзенхауер, но може да се поучи от него. Главният проблем с неговата нибурианска стилистика не е в това, че тя е твърде разочароваща или недостатъчно
проамериканска; а в това, че тя много често предлага „самокритика“, от която
собствената му партия и гледната му точка се изплъзват недокоснати.

***
Англиканската църква за повече европейска интеграция
Англиканската църква ще поддържа идеята за задълбочаване на европейската
интеграция – ход, който ще предизвика британските консерватори на предстоящите парламентарни избори.4 В послание до основните политически партии в
Уестминстър Англиканската църква критикува политиката на консерваторите
по отношение на Европейския съюз, както и британската програма за развиване
на ядрените оръжия. Епископите посочват, че Църквата ще защитава оставането на Великобритания в ЕС на референдума, който премиерът Дейвид Камерън
планира да проведе през 2018 г. Посочва се също така, че плановете за развиване на ядрените оръжия трябва да бъдат преразгледани. Посланието е подписано
от Камарата на епископите, която включва тримата най-висши представители
на Англиканската църква – Кентърбърийския архиепископ Джъстин Уелби, архиепископа на Йорк Джон Сентаму и архиепископа на Лондон Ричард Чартърс.
Архиепископите също така обвиняват британския премиер и други политически
лидери в това, че „продават политическата лъжа за икономическия растеж като
ключ към разрешаването на тежките социални проблеми“.
В посланието, което може да се опише като „пътеводител за християнските
гласоподаватели във Великобритания“, авторите казват: „След края на Втората
световна война европейските нации се устремяват към постигане на просперитет чрез обща решимост никога повече да не допуснат извършването на масови убийства. Английските духовници неуморно работят за повече разбиране и
съдействие между европейските църкви и насърчават политическите институции в европейските държави да работят за общото благо и да се съсредоточат
върху това, което ги обединява, а не върху онова, което ги разделя. Историята
не е аргумент в подкрепа на европейските институции във вида, в който те
съществуват днес. Но тя е устойчив аргумент за продължаване на усилието за
изграждане на доверие и сътрудничество между различните европейски нации“.
Що се отнася до ядрените оръжия, посланието отбелязва, че „неограничената
разрушителна мощ на ядреното оръжие може да бъде оправдана само от гледна
точка на принципа за осигуряване на взаимното унищожение. За мнозина, в това
число и мнозина християни, това е дълбоко проблематичен аргумент, въпреки че
някои са готови да живеят по този начин заради гарантирането на мира и сигурността. Но промените в глобалните стратегически реалности предполагат,
4

„Church of England campaigning for EU integration”, http://www.telegraph.co.uk (13.02.2015).
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че традиционните аргументи в защита на ядреното оръжие трябва да бъдат
преразгледани”. Посланието подлага на критика и конкретни правителствени
политики: „Нивата на безработица не спадат според очакванията; свидетели
сме на увеличаване на броя на работещите бедни“.
Според представители на Консервативната партия обаче е „дълбоко притеснително, че Църквата навлиза в територията на политиката въз основа на открито погрешно разбиране на фактите. Призивите за изоставяне на ядрената
защита на страната в условия на все по-несигурни времена, както и тези за
повече европейска интеграция, без никой да се е допитал по тези въпроси до
британските избиратели, справедливо ще породят безпокойство на най-различни
места в страната“.
Изготвил: Мартин Осиковски
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