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Християнство и истина

Уилям Л. Крейг е изключително известен с публичните си изяви и многобройни публикации протестантски философ на религията. Пламенно апологетичните му произведения предизвикват разгорещени дебати както сред секуларно-академичните среди, така и в богословската общност. Понастоящем
е професор-изследовател по философия в Талботската богословска школа в
Ла Мирада, Калифорния.
Сред многобройните му публикации няколко най-популярни са: Протестантите и еволюцията: анализ на спора между Обществото за изследване на сътворението и Американското научно обединение, в: Journal of the Evangelical
Theological Society 17 (1974): 131-148; Философски и научни бележки към Creatio
ex Nihilo, в: Journal of the American Scientific Affiliation 32 (1980): 5-13; Въведение в апологетиката (Чикаго, 1984); Истината за Възкресението, (Мичиган,
1988); Разумната вяра, (Уетън, 1994); Политически некоректното спасение, в:
Christian Apologetics in the Post-Modern World,1995; Време и Вечност: Изследване на отношението на Бога и времето (Уетън, 2000). Човекът и държавата
(1951), Философия на морала (1960), За Църквата Христова (1970) и мн. др.

Уилям Крейг

Философски и научни
подходи към
creatio ex nihilo1
За да отговорим на въпроса на Лайбниц „защо нещо съществува, а не няма
нищо”, трябва да предложим три алтернативи: вселената или е имала начало,
или не е имала; ако е имала начало – то или е било причинено, или не е било; ако
е било причинено, причината е била или лична, или нелична. Четири доказателствени линии – две философски и две научни – сочат към наличие на начало на
вселената. Ако вселената е имала начало, то би било немислимо тя да е изскочила безпричинно от абсолютното нищо. Накрая, причината на вселената трябва
да е лична, за да има времево последствие, продуцирано от една вечна причина.
Това потвърждава библейската доктрина за creatio ex nihilo.
„... Първият въпрос, който следва да се постави с право, пише Готфрид Вилхелм
Лайбниц, е „Защо има нещо, а не нищо?”2. Иска ми се да поразсъждавам малко за
това. Защо въобще съществува нещо, а не нищо? Защо вселената или материята, или въобще „нещо” съществува вместо просто нищо, вместо просто празно
пространство?”
1
Craig, William Lane, „Philosophical and Scientific Pointers to Creatio ex Nihilo”, in: Journal of the American
Scientific Affiliation 32 (March 1980): pp. 3-13
2

G. W. Leibniz, „The Principles of Nature and of Grace, Based on Reason” in Leibniz Selections, ed. Philip P.
Wiener, The Modern Student's Library (New York: Charles Scribner's Sons, 1951), p. 527.
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Много велики умове са се обърквали пред този проблем. Например Норман Малкълм в биографията на прочутия философ Лудвиг Витгенщайн съобщава:
„... той каза, че понякога пребивава в някакво особено състояние, което най-добре може да бъде описано с думите „когато се чувствам така, аз се изумявам
на съществуването на света и тогава съм склонен да използвам фрази като:
„Kолко изключително е, че нещо съществува!” или „Колко изключително е, че
светът съществува!”3
По подобен начин английският философ Дж. Дж. К. Смарт казва: „... умът ми
често се лута под неимоверната значимост, която има за мен този въпрос.
Струва ми се, че фактът, че нещо въобще съществува, изисква най-дълбинна
страхопочит”4.
Защо нещо съществува, а не нищо? Ако не сме готови да повярваме, че вселената
просто е изскочила, за да съществува безпричинна, от нищото, тогава отговорът следва да е: нещо съществува, защото има едно безпричинно битие, за което няма възможно обяснение. Но кой или какво е това вечно, безпричинно битие?
Лайбниц го идентифицира като Бога. Но много съвременни философи са го идентифицирали като самата вселена. Ето каква е собствено позицията на атеиста:
вселената сама по себе си е безпричинна и вечна; както отбелязва Ръсел: „...
вселената е просто там, и това е всичко”5. Но това пък означава, разбира се, че
на нас ни остава единствено безнадеждност и отчаяние, защото в такъв случай
човешкият живот би бил лишен от основна значимост, ценност и цел. Ръсел собствено утвърждава, че единствено върху „твърдото основание на непреклонното
отчаяние може да бъде приет животът”6. Но има ли основания да се мисли, че
вселената не е вечна и безпричинна, че има още нещо? Струва ми се, да. Понеже
можем да разгледаме вселената посредством редица логически алтернативи:

Вселена
начало
причинена
лично

без начало
непричинена

нелично

Мисля, че разглеждайки тези алтернативи, можем да покажем основателността
да се вярва, че вселената не е вечна, но че тя има начало и е била причинена от
лично същество и следователно съществува един личен Творец на вселената.
3

Norman Malcolm, Ludwig Wittgenstein: A Memoir (London: Oxford University Press, 1958), p. 70.

4

J. J. G. Smart, „The Existence of God”, Church Quarterly Review 156 (1955): 194

5

Bertrand Russell and F. C. Copleston „The Existence of God” in The Existence of God, ed. with an Introduction by
John Hick, Problems of Philosophy Series (New York: Macmillan & Co., 1964), pp. 174, 176
6

Bertrand Russell, „A Free Man's Worship” in Why I Am Not a Christian, ed. Paul Edwards (New York: Simon &
Schuster, 1957), p. 107
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Имала ли е начало вселената?
Първата и най-решаваща стъпка, която трябва да се разгледа, е и първата: а
именно, че вселената е започнала да съществува. Съществуват четири причини
да смятам, че е по-основателно да се вярва, че вселената е имала начало. Първо
ще изложа два философски аргумента, а след това – две научни потвърждения.
Първи философски аргумент:
1.

Актуална безкрайност не може да съществува.

2. Безначален ред от събития във времето е актуална безкрайност.
3. Следователно един безначален ред събития във времето не може да съществува.
За една съвкупност от неща може да се каже, че е актуално безкрайна единствено ако част от нея е равна на цялото . Например кое е по-голямо? 1, 2, 3...
или 0, 1, 2, 3... Според преобладаващото математическо схващане отговорът
е, че те са еквиваленти, защото и двете са актуално безкрайни. Това изглежда странно, защото в едната от редиците има едно число повече, което отсъства в другата. Но това идва само да покаже, че в едно актуално безкрайно
множество част от множеството е равна на цялото множество. По същата
причина математиците утвърждават, че редицата от четни числа има същата
големина като редицата от всички естествени числа, макар че редицата на
всички естествени числа съдържа всички четни числа плюс безкрайния ред на
нечетните. По този начин едно множество е наистина безкрайно, ако част от
него е равна на цялото му.
Тук обаче трябва да разграничим категорично понятието за актуално безкрайно
от понятието за потенциално безкрайно. Едно потенциално безкрайно е съвкупност, която нараства без предел, бидейки през цялото време крайна. Понятието за потенциална безкрайност обикновено се явява, когато добавяме към
или отделяме от нещо, без да спираме. Така за едно крайно растояние може да
се каже, че съдържа потенциално безкраен брой от по-малки крайни разстояния.
Това не означава, че в действителност има безкраен брой части в едно крайно
разстояние, а по-скоро, че човек може безкрайно да продължава да дели. Но по
този начин „безкрайното-по-ред” деление не може да бъде достигнато. Безкрайността служи само като предел, към който се доближава процесът. Ето защо
потенциалното безкрайно всъщност не е безкрайно – то е просто неопределимо.
Крайно е във всички пунктове, но винаги нараства.
За да откроим дистинкцията между актуалното и потенциалното безкрайно,
можем да нахвърлим някои сравнения между тях. Понятието за актуално безкрайно се използва в теорията на множествата за обозначаване на множество,
което съдържа актуално безкраен брой членове. Но понятието за потенциално
безкрайно няма място в теорията на множествата. Това е така, защото чле-
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новете на едно множество трябва да бъдат определени, докато потенциалното
безкрайно е неопределимо – то добива нови членове в процеса на нарастване. По
този начин теорията на множествата използва единствено крайни или актуално безкрайни множества. Собствено мястото на понятието за потенциалното
безкрайно откриваме в математическия анализ, като например при диференциалното смятане, където за един процес може да се каже, че нараства или намалява до безкрайност в смисъл, че процесът може да бъде продължен безкрайно,
имайки за предел безкрайността7. Понятието за актуална безкрайност не се
използва при тези операции, защото един безкраен брой операции не може никога
да бъде актуално осъществен. Според великия немски математик Давид Хилберт
основната разлика между актуалното и потенциалното безкрайно е, че потенциалното безкрайно е винаги нещо нарастващо спрямо един предел на безкрайност,
докато актуалното безкрайно е завършено цяло, съдържащо всичкия актуално
безкраен брой неща8. Добър пример, открояващ тези два типа безкрайност, са
редовете от минали, настоящи и бъдещи събития. Понеже, ако вселената е вечна,
както атеистът утвърждава, тогава в миналото се е случил актуално безкраен
брой събития. Но от всяка точка в реда от събития броят на бъдещите събития
е потенциално безкраен. Ето например, ако вземем 1845 г. – рождената година
на Георг Кантор, който е открил безкрайните множества – за наша отправна
точка, можем да видим, че миналите събития съставляват една актуална безкрайност, докато бъдещите събития съставляват потенциална безкрайност.
Това е така, защото миналото е осъществено и пълно, докато бъдещето никога
не е изцяло актуализирано, а е винаги крайно и също винаги нарастващо. В това,
което ще разгледаме сега, е изключително важно да правим разлика между понятията за актуална и потенциална безкрайност и да не ги смесваме.
Второто разяснение, което следва да направя, засяга думата „съществува”. Когато казвам, че едно актуално безкрайно не може да съществува, аз имам предвид „съществува в реалния свят” или „съществува извън мисълта”. По никакъв
начин не поставям под съмнение легитимността на употребата на понятието
за актуална безкрайност в областта на математиката, защото това е област
единствено на мисълта. Това обаче, което твърдя, е, че актуалното безкрайно не може да съществува в реалния свят на звездите, планетите, скалите и
хората. И това, което ще се опитам да докажа, по никакъв начин не заплашва
употребата на актуалното безкрайно като понятие в математиката. Но аз
съм убеден, че е абсурдно актуалното безкрайно да би могло да съществува в
реалния свят.
Мисля, че вероятно най-добрият начин да се покаже това, ще е, ако използваме примери, за да илюстрираме абсурдността, която би се получила, ако
актуалното безкрайно би могло да съществува в реалността. Представете си
например, че имаме библиотека, която съдържа актуално безкраен брой книги
на полиците си. Представете си после, че има само два цвята – черен и чер7
Вж. Abraham A. Fraenkel, Abstract Set Theory, 2d rev. ed. (Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1961), pp.
5-6
8

David Hilbert, „On the Infinite” in Philosophy of Mathematics, ed. with an Introduction by Paul Benacerral and
Hilary Putnam (Englewood Cliffs, N.J.. Prentice Hall 1964), pp. 139. 141
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вен – и те се редуват последователно: черно, червено, черно, червено и т. н.
Ако някой обаче ни каже, че броят на черните и на червените книги е равен,
вероятно не бихме се изненадали много. Но бихме ли повярвали на някого, който
ни казва, че броят на черните книги е равен на броя на черните книги плюс
червените? Понеже въпросната сбирка съдържа всички черни книги плюс безкраен брой червени книги. Или – представете си, че там има три, четири, пет
или сто цвята книги. Ще повярвате ли, ако някой ви каже, че от един цвят има
толкова книги, колкото има и в цялата сбирка? Или пък – представете си, че
там има безкраен брой цветове на книгите. Обзалагам се, че ще подразбирате, че в безкрайната сбирка би имало по една книга от всеки цвят. И тук ще
сгрешите. Ако сбирката е актуално безкрайна, тогава, според математиците,
за всеки един от безкрайния брой цветове би могло да има безкраен брой книги.
Така че вие бихте получили безкрайност безкрайности. И все пак вярно би било
също, че ако вземете всичките книги от всички цветове и ги съберете заедно,
няма да получите повече книги, отколкото ако бяхте взели само книгите от
един цвят.
Сега си представете, че всяка книга има отпечатан на гърба номер. Понеже сбирката е актуално безкрайна, това означава, че всеки възможен номер
е отпечатан на някоя книга. Това обаче означава, че ние не бихме могли да
добавим нова книга към библиотеката. Защото какъв номер бихме могли да
 дадем? Всички номера вече са използвани! По тази причина новата книга
не би могла да има номер. Но пък това е абсурд, доколкото предметите в
реалността могат да бъдат номерирани и преброени. Следователно, ако би
могла да съществува безкрайна библиотека, би било невъзможно да се добави
в нея нова книга. Но това заключение е очевидно невярно, доколкото можем да
откъснем по един лист от всяка от първите сто книги, да добавим заглавна
страница, да ги слепим заедно и да поставим тази нова книга на полицата.
Ето как лесно бихме могли да добавим още към библиотеката. И така, единственият възможен отговор е, че актуално безкрайна библиотека не би могла
да съществува.
Сега да си представим, че бихме могли да добавим още към библиотеката. Да
си представим, че аз слагам книга на една от полиците. Според математиците
броят на книгите в сбирката ще бъде същият като преди. Но как е възможно
това? Ако аз сложа книга на полицата, в сбирката ще има една книга повече.
Ако я взема обратно оттам, ще има една книга по-малко. Мога реално да си
представя как слагам и взимам книгата. Трябва ли наистина да вярвам, че когато добавя книгата, няма да има повече книги в сбирката и когато я махна от
там, няма да станат по-малко? Нека си представим, че добавя една безкрайност
от книги към колекцията. Сериозно ли трябва да смятам, че там няма да има
повече книги отпреди? Или да си представим, че добавя безкрайност от безкрайности от книги към сбирката. Няма ли да има тогава там поне една книга
повече, отколкото преди? Трудно ми е да повярвам подобно нещо.
Но нека сега да обърнем този процес. Да си представим, че сме решили да
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заемем някои от книгите. Нека това е книга номер едно. Няма ли тогава една
книга по-малко в сбирката? Да си представим, че заемаме всички книги с нечетен номер. Така ще сме заели безкраен брой книги и все пак математиците
биха казали, че в сбирката няма да останат по-малко книги. При положение че
сме заели всички тези книги, от които са останали ужасно много празни места
по полиците. Да си представим, че придърпваме всички книги една към друга, за
да запълним празните места. Всички тези празни места, събрани заедно, биха
образували едно безкрайно разстояние. Но според математиците, след като
книгите бъдат придърпани на едно място, полиците отново ще бъдат пълни по
същия начин, както и преди да си заемал книги въобще! Сега още веднъж да си
представим, че сме заели всяка втора книга. Сбирката отново няма да съдържа по-малко отпреди. И ако придърпаме всички книги една към друга, полиците
отново ще са пълни. Всъщност можем да правим това безкраен брой пъти и въпреки това колекцията никога няма да намалее дори с една книга, а полиците ще
си останат винаги пълни. Но нека да сме заели книги с номера 4, 5, 6... и така
до безкрайност. С един замах сбирката ще бъде буквално изличена, полиците
опразнени, а безкрайната библиотека редуцирана до крайност. И пак – сега ние
сме отнели точно същия брой книги, колкото когато за първи път заехме всички
нечетни числа книги! Може ли някой да вярва, че подобна библиотека съществува
в действителност?
Приведените примери служат за илюстриране на това, че в действителния
свят не може да съществува актуално безкрайно. Искам отново да подчертая факта, че онова, което утвърдих, по никакъв начин не цели да подкопае
теоретичната система, завещана от Кантор на съвременните математици.
И наистина, най-ревностните ентусиасти на трансфинитната математика
като Давид Хилбърт са съвършено готови да се съгласят, че понятието за
актуално безкрайно е единствено идея и няма връзка с действителния свят9.
И така, можем да завършим първата стъпка: актуално безкрайно не може да
съществува.
Втората стъпка е следната: безначалният ред от събития във времето представлява актуално безкрайно. Под „събитие” имам предвид нещо, което се
случва. И така, тази стъпка засяга промяната и утвърждава, че ако редът на
миналите събития или промени просто си върви назад и никога не е имал начало, тогава, взети заедно, тези събития съставляват една актуално безкрайна
„сбирка”. Ще дам един пример. Да си представим, че питаме някого откъде
е дошла някоя звезда. Той отговаря, че тя е дошла от експлозията на звезда,
която е съществувала преди нея. Нека попитаме отново откъде е дошла тази
звезда. Е, тя е дошла от друга – преди нея. А откъде пък е дошла тази? От
друга преди нея... и т.н. Този ред звезди би бил пример за безначален ред от събития във времето. Ако обаче вселената е съществувала винаги, тогава редът
на всички минали събития, взети заедно, съставлява актуално безкрайно. Това е
така, защото за всяко събитие в миналото е имало друго събитие преди него.
9

Пак там, p. 151
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Следователно редът от минали събития би бил безкраен. При това не би могъл
дори да е потенциално безкраен, защото ние виждаме, че миналото е завършено и актуално; единствено бъдещето може да бъде описано като потенциално
безкрайно. Именно затова ми се струва твърде очевидно, че безначалният ред
събития във времето е актуално безкраен.
Но това ни довежда и до заключението: по тази причина безначален ред от събития във времето не може да съществува. Ние видяхме, че актуално безкрайното не може да съществува в действителността. Доколкото безначалният ред
от събития във времето е актуално безкрайно, подобен ред не може да съществува. Това означава, че редът на всички минали събития трябва да е краен и да
има начало. Но понеже вселената е редът от всички събития, това означава, че
вселената трябва да е имала начало.
Нека да приведа няколко примера, за да изясня този въпрос. Ние видяхме, че актуалното безкрайно не може да съществува в действителността – би било невъзможно да се добавя към него. Но редът от събития във времето бива добавян
всеки ден. Или поне така изглежда. Ако редът беше наистина безкраен, тогава
броят на събитията, които се случват до този момент, няма да е по-голям от
броя на събитията до, да кажем, 1789 г. Всъщност можем да вземем която и
да било точка от миналото. Броят на събитията, които са се случили до този
момент, няма да бъде по-голям от броя на събитията до взетата точка, без
значение колко отдавнашна ще е тя.
Или да вземем друг пример. Да си представим, че Земята и Юпитер са обикаляли Слънцето от вечност. Да си представим, че на земята  трябва една
година, за да извърши една обиколка по орбитата си, а на Юпитер – три години. Така за всяка една орбитна обиколка на Юпитер Земята изминава три.
И тук възниква въпроса: ако те обикаляха по орбитите си от вечност, коя
планета е извършила повече обиколки? Отговорът е: броят е равен. Но това
изглежда абсурдно, понеже колкото по-дълго те обикалят, толкова повече Юпитер изостава в броя, доколкото всеки път, когато Юпитер обикаля Слънцето
веднъж, Земята го обикаля три пъти. Как тогава биха могли да имат равен
брой обиколки?
И накрая да си представим, че срещаме човек, който твърди, че брои от вечност и сега завършва: -5, -4, -3, -2, -1, 0. Това обаче е невъзможно. Защото, бихме
могли да попитаме, защо не е свършил да брои вчера или онзи ден, или пък миналата година? Дотогава безкрайността от време вече е била изминала, така че
той трябваше да е свършил с броенето. Всъщност ние никога не бихме могли да
намерим някого, който да завършва подобно начинание, защото във всяка една
предишна точка той щеше вече да е свършил. Но това означава, че никога не би
могло да има точка в миналото, в която той да свърши с броенето. Всъщност
ние въобще никога не бихме могли да го срещнем, докато брои. Защото вече ще
е свършил. Но ако независимо колко далеч назад във времето отидем, ние никога
не го срещаме да брои, тогава не може да е вярно, че той брои от вечност.
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Това показва още веднъж, че редът от минали събития не може да е безначален.
Понеже ако не би могъл да броиш от вечност, тогава не би могъл да имаш и
събития от вечност.
Тези примери подчертават абсурдността на един безначален ред от събития
във времето. Защото подобен ред е актуално безкрайно, а актуално безкрайното не може да съществува, следователно и един безначален ред от събития във
времето не може да съществува. Това означава, че вселената е започнала да
съществува, което е и тезата, която подложихме на доказване.
Втори философски аргумент:
1.

Редът от събития във времето е „сбирка”, образувана от добавяне на
членове един след друг.

2. Сбирка, образувана от добавяне на членове един след друг, не може да бъде
актуално безкрайна.
3. Следователно редът от събития във времето не може да бъде актуално
безкраен.
Този аргумент не цели да докаже, че актуално безкрайното не може да съществува, а че актуално безкрайното не може да възникне от членовете на една
„сбирка”, прибавяни един след друг.
Редът от събития във времето е „сбирка”, образувана от добавянето на членове
един след друг. Тази теза е доста очевидна. Очевидно е, че когато разглеждаме
сбирката от минали събития, тези събития не са съществували едновременно –
всички наведнъж – но едно след друго във времето: първо имаме едно събитие,
после друго след него, после друго, после друго и т. н. Така че когато говорим
за сбирката от „всички минали събития”, ние говорим за сбирка, която е била
образувана чрез добавяне на членове един след друг.
Втората стъпка е решаващата: сбирка, образувана от добавяне на членове
един след друг, не може да бъде актуално безкрайна. Защо? Ами защото колкото
и члена да би добавил някой към сбирката, той винаги би могъл да добави още
един. Именно затова той никога не би достигнал безкрайност. Или пък това
понякога бива наричано „невъзможност да се измине безкрайното”. Защото
безкрайно разстояние не може да се измине. Представете си човек, който тича
нагоре по стълбище. Нека всеки път, когато кракът му достигне най-горното
стъпало, над него да се появява ново. Ясно е, че този човек може да тича до
безкрай и никога би преминал всички стъпала, защото винаги бихме могли до
добавим още едно.
Забележете сега, че тази невъзможност няма нищо общо с наличното количес
тво време. Самата природа на безкрайното е такава, че то не може да се
формира чрез добавяне на членове един след друг независимо от количеството налично време. Следователно единственият начин, по който една безкрайна
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сбирка би могла да съществува в действителния свят, би бил, ако всички нейни
членове бъдат създадени едновременно. Например, ако нашата библиотека с безкраен брой книги можеше да съществува в действителния свят, тя би следвало
да бъде сътворена мигновено от Бога. Бог да каже: „Да бъде...!”, и библиотеката би се появила цялата наведнъж. Но пък би било невъзможно да образуваме
библиотеката, като добавяме книга по книга, защото никога не ще достигнем
безкрайността.
По тази причина нашето заключение следва да е: редът от събития във времето не може да бъде актуално безкраен. Да предположим например, че до
днес е имало безкраен брой дни. При това положение днешният ден никога не
би дошъл. Защото е невъзможно да се премине безкрният брой дни, за да се
достигне до днес. Но очевидно днешният ден е дошъл. Ето затова ние знаем,
че преди днес не може да е имало безкраен брой дни. Това означава, че броят
на дните е краен и следователно вселената има начало. Съвременните философи се оказаха неспособни да отхвърлят този аргумент10. Ето какво пита
един от тях:
Ако един безкраен ред събития е предхождал настоящия момент, как стигнахме
до сегашния? Как бихме стигнали до настоящия момент – където очевидно се
намираме – ако настоящият момент е бил предшестван от един безкраен ред
събития?11
Като заключава, че трудността не е преодоляна и проблемът все още подлежи
на дебат, Хоспърс преминава към друга тема, оставяйки този аргумент неотхвърлен. По подобен начин друг един философ прави твърде немощния коментар:
„Трудно е да се покаже какво точно е погрешно при този аргумент”, и след това
споменаване продължава нататък без повече церемонии12.
И така, доколкото редът от събития във времето е сбирка, образувана от прибавянето на членове един след друг, и доколкото подобна сбирка не може да бъде
актуално безкрайна, редът от събития във времето не може да бъде актуално
безкраен. И отново: доколкото вселената не е нищо друго освен ред от събития, вселената трябва да е имала начало, което е и тезата, която искахме да
докажем.
Първото научно потвърждение: свидетелството за разширяването на вселената. Чак до 1920-те учените приемаха, че вселената като цяло е стационарен
обект – на никъде не отива. Но в 1929 г. астрономът Едуин Хъбъл заяви, че това
не е вярно. Хъбъл беше забелязал, че светлината от далечните галактики се
оказва по-червена, отколкото следва да е. Той обяснява това с предположението,
че галактиката се разширява. По този начин отдалечаването на звездите от
10

За една дискусия в дълбочина по този въпрос, виж предстоящата да излезе моя книга заедно с Macmillan,
The Kalam Cosmological Argument, Appendixes 1 and 2

11
John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis, 2d ed. (London. Routledge & Kegan Paul, 1967), p.
434
12

William L. Rowe, The Cosmological Argument (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1975), p 122
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нас влияе върху светлината им. Но тук идва най-интересното: Хъбъл не само
показва, че вселената се разширява, но и че се разширява еднакво във всички
посоки. За да онагледим това – представете си балон с нарисувани точки по
него. Колкото повече надувате балона, толкова по раздалечени стават точките.
Ето тези точки досущ приличат на галактиките в пространството. Всичко във
вселената се разширява навън. По този начин отношенията във вселената не
се променят, а само разстоянията.
Но потресаващото заключение от това е, че това означава, че в някакъв момент от миналото цялата известна вселена е била свита до една-единствена
точка, от която тя непрестанно експанзира до този момент. Колкото по-назад
в миналото се връщаме, толкова по-малка става вселената, докато накрая не
достигнем до една точка с безкрайна плътност, от която е започнала да се
разширява. Това първоначално събитие е известно като „големият взрив”.
Колко далеч във времето се е случил големият взрив? Точните изчисления станаха достъпни едва през 70–те години на ХХ век. В много значима поредица
от шест статии, публикувани през 1974 и 1975 г., Алън Сендидж и Г. А. Таман
изчислиха, че големият взрив се е случил преди около 15 билиона години13. Следователно, според модела на големия взрив, вселената е започнала да съществува
с огромна експлозия от състояние на безкрайна плътност преди 15 билиона години. Четирима от най-изтъкнатите световни астрономи описват това събитие
със следните думи:
„Вселената е започнала от състояние на безкрайна плътност. Пространството
и времето са били създадени с това събитие, както и цялата материя във вселената. Безсмислено е да се пита какво се е случило преди големия взрив; това
би звучало както, ако питаме накъде е север, намирайки се на Северния полюс.
По подобен начин не би било разумно да се пита къде се е извършил големият
взрив. Точката-вселена не е представлявала предмет, изолиран в пространството; тя е била цялата вселена и следователно единственият отговор би бил, че
големият взрив се е случил навсякъде”14.
Това събитие, белязало началото на вселената, става още по-удивително, когато се замислим над факта, че състояние на „безкрайна плътност” е синоним на
„нищо”. Никой предмет не може да притежава безкрайна плътност, защото ако
въобще има някаква маса, тя не би била безкрайно плътна. По тази причина, както изтъква астрономът Фред Хойл, теорията за големия взрив изисква сътворението на материята от нищо. Това е така, понеже ако се връщаме назад във
времето, достигаме точката, при която по думите на Хойл вселената „е била
свита съвсем до нищо”15. Ето защо моделът на големия взрив изисква именно
13
Allan Sandage and C. A. Tammann, „Steps Toward the Hubble Constant. I-VI”, Astrophysical Journal 190 (1974):
525-38; 191 (1974): 603-21; 194 (1974): 223-43, 559-68; 196 (1975): 313-28; 197 (1975): 265-80
14

J. Richard Gott III, James E. Gunn, David N. Schramm, Beatrice M. Tinsley, „Will the Universe Expand Forever'?”,
Scientific American, March 1976, p. 65. This article is a popular rewrite of their article, „An Unbound Universe?”,
Astrophysical Journal 194 (1974): 543-53

15

Fred Hoyle, Astronomy and Cosmology: A Modern Course (San Francisco: W. F. Freeman & Co., 1975), p. 658
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това вселената да е имала начало и да е била сътворена от нищо.
Някои люде обаче се смущават от идеята, че вселената е наченала от нищо.
Това е твърде близо до християнската доктрина за сътворението, за да позволява на атеистичните умове да се чувстват удобно. Но ако отхвърлим модела
на големия взрив, очевидно биха ни останали само две възможности: моделът на
стационарната вселена и осцилиращият модел. Да ги разгледаме.
Стационарният модел утвърждава, че вселената никога не е имала начало,
а винаги е съществувала в едно и също състояние. Този модел не е звучал
убедително още от времето на появяването си през 1948 г. Според Стенли
Джаки тази теория никога не е подсигурила „дори едно-едничко експериментално верифициране”16. Изглежда, че тя винаги се е опитвала да оправдава
фактите, а не да ги обяснява. Според Джаки защитниците на този модел
всъщност са били мотивирани от „откровено антитеологически, или по-скоро
антихристиянски мотивации”17. Вторият удар над тази теория е фактът, че
определен брой галактики, излъчващи радиовълни, показват, че в някакво минало време е имало повече радиоизточници, отколкото има днес. И затова,
ако не друго, вселената не е стационарна. Но истинският пирон в ковчега
на стационарната теория се появи през 1965 г., когато А. А. Пензиас и Р.
У. Уилсън откриха, че цялата вселена е обгърната във фон от микровълнова
радиация. Този радиационен фон показва, че вселената някога е била в много
горещо и плътно състояние. При стационарния модел подобно състояние не
би могло да съществува, доколкото се предполага, че вселената е една и
съща от вечност. Именно по тази причина стационарният модел е изоставен
практически от всички. Според Айвън Кинг „стационарната теория вече е
предадена на покой в резултат от категоричните наблюдения за промяната
на нещата във времето”18.
Как обаче стоят нещата при осцилиращия модел на вселената? Джон Грибин го
описва така:
„Най значителният проблем с теорията за големия взрив като начало на вселената е философски, може би дори богословски – какво е имало преди големия
взрив? Този проблем сам по себе си е бил достатъчен, за да даде голям първоначален тласък на стационарната теория, но понеже сега тази теория е в сериозно противоречие с наблюденията, най-лесният път за заобикаляне на тази
трудност се предлага от модела, при който вселената се разширява, а после се
свива отново и повтаря този цикъл до безкрай”19.
Според този модел вселената е своего рода пружина, която се разтяга и
свива от вечност. Едва през последните три-четири години този модел беше
16

Stanley L. Jaki, Science and Creation (Edinburgh and London: Scottish Academic Press, 1974), p. 347

17

Пак там.

18

Ivan R. King, The Universe Unfolding (San Francisco: W. H. Freeman & Co. 1976), p. 162

19

John Gribbin, „Oscillating Universe Bounces Back”, Nature 259 (1976): 15
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дискредитиран. Основният въпрос тук е дали вселената е „отворена” или „затворена”. Ако тя е „затворена”, тогава разширяването ще достигне до определена точка и след това силата на гравитацията ще дръпне отново всичко
назад. Но ако вселената е „отворена”, тогава разширяването няма никога да
спре, а просто ще продължи вечно. Ясно става, че ако вселената е отворена,
осцилиращият модел се оказва погрешен. Защото ако вселената е отворена,
тя никога няма да се свие отново.
Научните доказателства изглежда показват, че вселената е отворена. Решаващ фактор тук е плътността на вселената. Учените са изчислили, че ако има
средно повече от около три водородни атома на кубически метър в цялата вселена, тя би била затворена. Това може и да не изглежда особено много, но да си
припомним, че по-голямата част от вселената е просто празно пространство.
Няма да влизам в подробности за това как учените измерват плътността на
вселената20, а просто ще съобщя техните заключения. Според наличните свидетелства вселената би следвало да е поне десет пъти по-плътна, отколкото
е, за да бъде затворена21. Следователно тя е отворена посредством широка
граница. Ще ви представя заключението на Алън Сендидж: (1) вселената е отворена, (2) разширяването е необратимо и (3) вселената се е случила само веднъж
и разширяването няма никога да спре22.
Това свидетелство следователно изключва осцилиращия модел, доколкото той
изисква затворена вселена. Но за да се върнем отново към темата, нека да
добавя, че осцилиращият модел на вселената е само една теоретическа възможност, а не реална възможност. Както отбелязва д-р Тинсли от Йейл, при
осцилиращите модели:
„... Макар и математиците да казват, че вселената осцилира, не е известна
физика, при която колапсът да се обръща и да отскача пак в ново разширение.
Физиката казва, че тези модели начеват от големия взрив, разширяват се, колапсират и после край23.
Оттук следва, че би било невъзможно вселената да осцилира от вечност. Следователно този модел е по две причини невъзможен.
Второто научно потвърждение: доказателството на термодинамиката. Според
втория закон на термодинамиката процесите, които протичат в една затворена система, винаги се стремят към състояние на покой/устойчивост/равновесие. С други думи, процесите в една система биха имали тенденция към
отслабване и спиране, освен ако тя не бъде постоянно захранвана с енергия.
20

Вж. Gott, et. al. за един добър синопсис.

21

J. Richard Gott III and Martin J. Rees, „A Theory of Galaxy Formation and Clustering”, Astronomy and Astrophysics
45 (1975): 365-76; S. Michael Small, „The Scale of Galaxy Clustering and the Mean Matter Density of the Universe”,
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 172 (1975) 23p-26p

22
Sandage and Tammann „Steps Toward the Hobble Constant. VI.”, p. 276; Allan Sandage, „The Redshift Distance
Relation. VIII.”, Astrophysical Journal 202 (1975): 563-82
23

Beatrice M. Tinsley, лично писмо
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Например, ако имам бутилка, която е запечатан вакуум отвътре, и вкарам в нея
няколко молекули газ, вътре в бутилката той ще се разнесе равномерно. Практически е невъзможно молекулите да се оттеглят, например, в единия ъгъл на
бутилката и да останат там. Ето затова, когато влезем в една стая, въздухът
в нея никога не се разделя внезапно на кислород в единия край и азот в другия.
По тази причина също, когато влизаме в банята, можем да сме сигурни, че тя
ще е приятно топла вместо леденостудена в единия край и вряла в другия. Очевидно е, че животът не би бил възможен в един свят, в който вторият закон на
термодинамиката не действа.
Това, което сега ни интересува, е какво се случва, когато този закон се приложи
към вселената като цяло. Вселената е гигантска затворена система, доколкото
тя е всичко, което съществува и няма нищо извън нея24. Това предполага, че при
наличие на достатъчно време вселената и всички процеси в нея ще отслабнат и
тя цялата бавно и постепенно ще спре. Това бива наричано топлинна смърт на
вселената. След като се достигне до това състояние, вече няма да е възможна
никаква промяна. Вселената е мъртва.
Съществуват два възможни типа топлинна смърт на вселената. Ако тя е „зат
ворена” – да загине от гореща смърт. Тинсли описва това състояние така:
Ако средната плътност на материята на вселената е достатъчно голяма, общото гравитационно привличане между телата в крайна сметка ще забави разширяването докрай. Тогава вселената ще се свие и ще колапсира в горещ метеор. Не съществува физически механизъм, който да може да даде обратен ход
на катастрофално големия колапс. Очевидно, ако вселената стане достатъчно
плътна – очаква я гореща смърт25.
Ако вселената е затворена – очаква я огнена смърт, от която никога няма да се
възроди. Но представете си, а това е и по-вероятно, че вселената е „отворена”.
Ето как Тинсли описва заключителния етап на вселената:
Ако вселената има ниска плътност, смъртта  ще бъде студена. Тя ще се разширява вечно, все по-бавно и по-бавно. Галактиките ще превърнат всичкия си
газ в звезди и звездите ще изгаснат. Слънцето ни ще стане студено, мъртва
останка, рееща се сред труповете на другите звезди в един все по-изолиран
млечен път26.
Накрая равновесието ще възтържествува навсякъде и цялата вселена ще достигне до финалното си състояние, от което никаква промяна няма да възникне.
24
Като казвам, че вселената е затворена система, аз нямам пред вид, че тя е затворена в смисъл, че нейната
експанзия накрая ще контрахира, а по-скоро, че в нея не се влага енергия. Така, в термодинамичен смисъл,
вселената е затворена, но в от гледна точка на плътността й – тя е отворена. Не бива да бъркаме „отворен” и
„затворен” в термодинамиката, с „отворен” и „затворен” в моделите на експанзия.
25

Beatrice M. Tinsley, „From Big Bang to Eternity?”, Natural History Magazine, October 1975, p. 103

26

Пак там, p. 185
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Сега въпросът, който следва да си зададем, е следният: при наличие на достатъчно време вселената ще достигне топлинна смърт – тогава, ако е съществувала вечно, от вечност, защо вече не е в топлинна смърт? Ако вселената не
е започнала да съществува, тогава тя трябва сега да е в състояние на равновесие. Би трябвало енергията  да е цялата изразходвана. Например аз имам
един много звучен будилник, който се навива. Ако чувам, че тиктака – което не
е проблем – тогава знам, че в някакъв момент от близкото минало той е бил
навит и оттогава насетне върви. Същото е и с вселената. Доколкото още не
е спряла, това означава по думите на един недоумяващ учен: „По някакъв начин
вселената следва да е била навита”27.
Някои учени са опитали да избегнат това заключение с твърдението, че вселената осцилира напред-назад от вечност и така никога не достига до крайното
състояние на равновесие. Аз вече отбелязах, че подобен модел на вселена е
физически невъзможен. Но да допуснем, че би бил възможен. Факт е, че термодинамичните свойства на този модел и предполагат начало на вселената, което
именно защитниците му се опитват да избегнат. Понеже, както мнозина учени
изтъкват, всеки път, когато моделът на вселената се разширява, той би се
разширявал малко по-далеч отпреди. Следователно, ако проследите разширяванията назад във времето, те биха ставали все по-малки и по-малки, и по-малки.
Следователно по думите на един научен екип: „Многоцикличният модел има едно
безкрайно бъдеще, но само крайно минало”28. И както един друг писател изтъква,
това предполага, че осцилиращият модел на вселената все още изисква начало
на вселената, предхождащо и най-малкия цикъл29.
Две възражения традиционно се издигат срещу термодинамичния аргумент30.
Първо, аргументът не работи, ако вселената е безкрайна. Разполагам с два
отговора на това: а) Вселената всъщност не е безкрайна. Една пространствено актуално безкрайна вселена би довела със себе си всичките абсурдности, които следват от съществуването на актуално безкрайно. Но ако
вселената има формата на тор, тогава тя може да е едновременно отворена
и крайна. Следователно това възражение е ирелевантно; б) Дори и вселената
да беше безкрайна, тя пак би стигнала до равновесие. Както обясни един
учен в писмото си до мен: „ако всяка крайна област на вселената достигне
равновесие, тогава цялата вселена ще достигне равновесие”31. Това би било
вярно дори и ако тя би имала безкраен брой крайни области. По същия начин
27
Richard Schlegel, „Time and Thermodynamics”, in The Voices of Time, ed. J. T. Fraser (London: Penguin Press,
1968), p. 511
28

I. D. Novikov and Ya. B. Zel'dovich, „Physical Processes Near Cosmological Singularities”, Annual Review of
Astronomy and Astrophysics 11 (l973): 401-02. See also P. C. W. Davies, The Physics of Time Asymmetry (London:
Surrey University Press, 1974), p. 188. These findings are also confirmed by P. T. Landsberg and D. Park, „Entropy in
an Oscillating Universe”, Proceedings of the Royal Society of London A 346 (1975): 485-95
29

Gribbin, Oscillating Universe p. 16

30

R. C. Swinburne, Space and Time (London Macmillan, 1968), p. 304; Adolf Grunbaum, Philosophical Problems
of Space and Time, 2d ed., Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 12 (Dordrecht, Holland and Boston; D.
Reidel Publishing Co., 1973), p. 262
31

P. C. W. Davies, лично писмо
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както, ако се каже, че ако всяка част от една ограда е зелена, то и цялата
ограда е зелена, дори и ако е съставена от безкраен брой дъски. Доколкото
всяка една крайна област на вселената би претърпяла топлинна смърт, то
така би станало и с цялата вселена. Ето по този начин възражението става
невалидно.
Второто възражение е, че може настоящото състояние на вселената да е просто флуктуация в едно общо състояние на равновесие. С други думи, настоящата
енергия е, така да се каже, просто вълничка върху повърхността на спокойно
езеро. Това възражение обаче е лишено от всякакво чувство за мяра. Флуктуациите са така миниатюрни – те имат значение единствено в системи, където
имаме няколко атома. В една вселена в състояние на равновесие флуктуациите
биха били неуловими32. Графиката, представяща флуктуациите в подобна вселена,
би била просто права линия. Но тъй като настоящата вселена е в състояние на
неравновесие – какво следва да заключим? Според английския учен П. Ч. У. Дейвис
вселената трябва да е била създадена преди крайно време и е в процес на „развиване”33. Той твърди, че настоящото неравновесие не може да бъде флуктуация
от предишно състояние на равновесие, понеже преди събитието на създаването
вселената просто не е съществувала. „Затова, заключава Дейвис, макар и да
не ни харесва, трябва да заключим, че енергията на вселената „е била просто
„вложена” в творението като начално условие”34.
Ето така разполагаме с два философски аргумента и две научни потвърждения
на тезата, която подложихме на защита: вселената е започнала да съществува. И в светлината на тези четири довода смятам, че имаме пълно право да
утвърдим първата алтернатива от първата ни дизюнкция: вселената е имала
начало.

Причинено ли е било началото?
След като заключихме, че свидетелствата сочат към едно начало на вселената, да преминем към втория ред алтернативи: началото на вселената или
е било причинено, или не е било причинено. Не възнамерявам да правя обширна
защита на тезата, че началото на вселената трябва да е било причинено. Не
смятам, че е наложително. Понеже вероятно никой човек със здрав разум не
би повярвал искрено в това, че вселената би могла внезапно да засъществува
от нищо и без причина. Дори прочутият скептик Дейвид Хюм е допускал, че
е абсурдно да се мисли, че нещо може да засъществува без причина35. Съмнително е това да е вярно по отношение на цялата вселена. Както призна
английският философ Ч. Д. Броуд: „Аз наистина не мога да повярвам, че нещо
може за започне да съществува, без да е причинено от нещо друго, което е
съществувало отпреди него – до момента, когато въпросното нещо е започ32

P. J. Zwart, About Time (Amsterdam and Oxford: North Holland Publishing Co., 1976), pp. 117- 19

33

Davies, Physics, p. 104

34

Пак там

35

David Hume to John Stewart, February 1754, in The Letters of David Hume, 2 vols., ed. J. Y. T. Greig (Oxford:
Clarendon Press, 1932)1:187
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нало да съществува”36. И както е казал друг един философ: „Изглежда твърде
невъобразимо нашата вселена да би могла да изскочи от абсолютното нищо.
Ако има нещо, което да намираме за немислимо, то това е възможността
нещо да възникне от нищо”37. Старият принцип, че „от нищо нищо не се
получава”, е така отявлено верен, че искреното му отрицание е практически
невъзможно.
Това поставя атеиста в затруднение. Защото, както Антъни Кени обяснява:
„Защитникът на теорията (за големия взрив), или поне ако е атеист, трябва
да вярва, че материята на вселената е дошла от нищо и чрез нищо”38. Това е
сериозно затруднение. От гледна точка на чистата „вярвабилност” на мен ми
се струва, че е по-лесно да се вярва в един Бог, който да е причина на вселената, отколкото в изскачането  за битие, непричинено от нищо, или пък, в това,
че вселената е съществувала от безкрайно време без причина. За мен тези
две предположения са умствено невъзприемаеми и ще ми е нужна повече вяра
да повярвам в тях, отколкото да вярвам, че Бог съществува. Във всеки случай
обаче ние не разчитаме просто на „вярвабилността”, защото вече видяхме, че
както философският, така и емпирическият довод сочат към едно начало на
вселената. Така че алтернативите са само две: или вселената е била причинена
за съществуване, или е изскочила за битие напълно безпричинна от нищо преди
около петнадесет билиона години. Първата алтернатива е в голяма степен поправдоподобна.
Интересно е да изследваме подхода на учените спрямо философските и богословските импликации на техния собствен модел на големия взрив. Очевидно
е, че такива импликации има, защото, както отбелязва един учен: „Проблемът
за произхода (на вселената) включва известен метафизически аспект, който
може да е както привлекателен, така и отблъскващ”.39 За съжаление човекът на науката е, както веднъж отбеляза Алберт Айнщайн, „лош философ”40.
Понеже тези импликации изглежда убягват или пък не интересуват повечето
учени. Доколкото не разполагат с емпирична информация за това, което е
предхождало големия взрив, учените просто пренебрегват този въпрос. Така
Хойл, след като обяснява, че моделът на големия взрив не може да ни съобщи нищо за това откъде е дошла материята или защо големият взрив се
е случил, коментира: „В днешните космологични спорове не е привично да се
търси отговор на този въпрос; въпросът и отговорът му се приемат като
външни за периметъра на научната дискусия”41. Но макар този подход да може
да задоволи учения, той никога не би задоволил философа. И както един учен
допуска: моделът на големия взрив само описва първоначалните условия за
36

C. D. Broad, „Kant's Mathematical Antimonies”, Proceedings of the Aristotelian Society 55 (1955): 10

37

Zwart, Time, p. 240

38

Anthony Kenny, The Five Ways: St. Thomas Aquinas' Proofs of God's Existence (New York: Schocken Books,
1969). p. 66
39
Hubert Reeves, Jean Audonze, William A. Fowler, and David N. Schramm, „On the Origin of Light Elements”,
Astrophysical Journal 179 (1973): 909-30
40

Albert Einstein, Out of My Later Years (New York: Philosophical Library, 1950), p. 58
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Fred Hoyle, Astronomy Today (London: Heinemann, 1975), p. 166
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вселената, но не може да ги обясни42. Друг един астроном заключава: „Така
въпросът „Как на първо място е била създадена материята?” остава без
отговор”43. По този начин науката си изпросва да не отговаря на наистина
основния въпрос за това откъде е дошла вселената. Научното свидетелство
сочи начало на вселената – заедно с непреклонните учени ние можем да спрем
дотам и да изключим следващо питане, но като мислещи хора не трябва ли
да продължим да питаме, докато не достигнем до причината за началото на
вселената?
Вселената или е причинена за битие, или просто е дошла в битие от нищо чрез
нищо. Учените отказват да обсъждат този въпрос, но философите допускат, че
е невъзможно да се вярва в идването на нещо за битие безпричинно от нищо.
Затова аз мисля, че непредвзетият изследовател ще трябва да се съгласи, че
началото на вселената е причинено, което е и втората теза, която сме подложили на доказване: вселената е била причинена за съществуване.
Това е едно забележително заключение. И то означава, че вселената е причинена за съществуване от нещо отвъд нея и по-голямо от нея. Помислете си какво
означава това! Това трябва да ни изпълва със страхопочит, защото не е тайна,
че Библията започва с тези думи: „В начало Бог сътвори небето и земята”.

Личен или неличен Творец?
Мисля, че има достатъчно основание да се вярва, че причината на вселената е
личен творец. Това е и нашият трети ред от алтернативи: личен или неличен.
Първото събитие в реда на миналите събития е било, както видяхме, началото на вселената. По-нататък ние доказахме, че събитието е причинено. Сега
въпросът е: ако причината на вселената е вечна, тогава защо вселената не е
също вечна, доколкото тя е резултат от причината? Нека да онагледя това, което имам предвид. Представете си, да кажем, че причината водата да замръзва
е спадът на температурата под 0 градуса. Всеки път, когато температурата
е под 0 градуса, водата е замръзнала. Следователно, ако температурата е винаги под 0 градуса, водата ще е винаги замръзнала. Щом като веднъж е дадена
причината, следствието трябва да последва. Така че ако причината е налична
от вечност, то и следствието също би било налично от вечност. Ако температурата е 0 градуса от вечност, тогава всяка вода около нас би била замръзнала от вечност. Но това изглежда предполага, че ако причината на вселената
е съществувала от вечност, тогава вселената би трябвало да съществува от
вечност. А ние видяхме, че това не е вярно.
Някой би казал, че причината е дошла за битие едва преди първото събитие.
Но това няма да свърши работа, защото тогава просъществуването на причината би било първото събитие и ние ще трябва да питаме отново за нейната
42
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причина. Но това не може да продължава вечно, ние видяхме, че безначални редове от събития не могат да съществуват. Следователно трябва да има едно
абсолютно първо събитие, преди което не е имало промяна, нито предхождащо
го събитие. Ние видяхме, че това първо събитие е било причинено. Но тогава
въпросът е: как може едно първо събитие да дойде в битие, ако причината за
това събитие е винаги налична? Защо следствието не е тъй вечно, както и
причината? Струва ми се, че има само един път за излизане от тази дилема.
Той е: да се каже, че причината на вселената е лична и избира да създаде
света във времето. По този начин причината е вечна, но следствието не е.
Бог избира от вечност да сътвори един свят с начало: ето затова един свят
с начало идва в битие. Оттук, струва ми се, следва, че единственият начин
вселената да може да засъществува е, ако съществува един личен творец на
вселената. И, мисля, че е оправдано да наричаме личния творец на вселената
с името „Бог”.
Иска ми се да направя някои заключителни бележки върху връзката на Бога с
времето. Мнозина казват, че Бог е извън времето. Но Библията не казва това.
Според Джеймс Бар в книгата му Библейски думи за времето Библията не изяс
нява дали Бог е вечен в смисъл, че е отвъд времето или че Той съществува през
цялото време44. Следователно върпосът трябва да се реши по философски път.
Изглежда, че преди сътворението Бог е извън времето, или по-скоро – „тогава”
няма време въобще. Понеже времето не може да съществува, ако няма промяна.
А преди сътворението Бог би трябвало да е неизменен. В противен случай ще се
получат безброй редове от минали събития в Божествения живот, а ние видяхме,
че подобен безкраен ред е невъзможен. Така че Бог ще да е бил неизменен, а
затова и безвременен преди сътворението. Мисля, че доктрината за Троицата
може да ни помогне да разберем това. Преди сътворението Отец, Син и Свети
Дух са съществували в едно съвършено неизменно любовно отношение. Бог не е
бил самотен преди сътворението. В триединството на Собственото му Битие,
той е имал пълни и съвършени лични отношения. Така че какво е вършил Бог преди
творението? Някой беше казал: „Приготвял е ада за тези, които любопитстват
за онова, което е тайна”. Ни най-малко! Той се е наслаждавал на пълнотата на
Божествените лични отношения с един вечен план за сътворението и спасението на човешките личности. Библията казва, че Христос „е бил предназначен
още преди свят да се създаде, но се яви в последно време за вас”45. И този план
не е бил решен няколко еона преди това. Това е извечен план. Библията казва:
Бог създаде всичко „по предвечното определение, което Той е изпълнил в Христа
Иисуса, Господа нашего”46. Защо Бог е направил това? Не защото се е нуждаел
от нас, а просто от Своето милосърдие и любов.
Така че според мен Бог е бил безвременен до творението и Той е създал времето
заедно със света. Оттогава насетне Бог Се е поставил вътре във времето,
така че да може да взаимодейства със света, който е сътворил. И един ден Бог
44
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ще привърши с това творение. Вселената няма всъщност да претърпи студена
смърт, защото Бог ще е свършил с нея преди това. Библията казва:
„в начало Ти, Господи, си основал земята, и небесата са дело на Твоите ръце;
те ще загинат. Ти пребъдваш; всички ще овехтеят като дреха;
ще ги свиеш като наметало, и те ще се изменят: но Ти си
все Същият, и Твоите години няма да се свършат”47.
По този начин ние стигнахме до заключението за един личен Творец на вселената, който съществува неизменно и независимо до творението и във времето,
последвало с творението. Ето централната идея за онова, което теистите
имат предвид под „Бог”.
Превод от английски: Слава Янакиева

47
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Отец Александър Шмеман се ражда в семейство на руски емигранти през 1921
г. в Ревел (Естония). Още в ранното му детство семейството се премества
в Париж, където отец Александър живее дълги години. Ръкоположен за свещеник през 1946 г. в Руския западноевропейски екзархат под юрисдикцията на
Константинопол в Париж. Първият период на неговото творчество е свързан
с Православния богословски институт във френската столица, където работи с изтъкнати богослови на руската емиграция: А. В. Кардашов, В. В. Зенковски, Сергий Булгаков, Киприян Керн и Николай Афанасиев. Парижкият период от
творчеството на о. Александър е свързан с историята на Църквата. В Париж
излиза първото му най-известно съчинение – Историческият път на православието. През 1951 г. отпътува със семейството си за САЩ. Целият му живот до смъртта му в 1983 г. е посветен на изграждането на Американската
православна църква и на преподаването в Световладимирската семинария в
Ню Йорк. От 1962 г. е неин декан. Този втори период от жизнения път на о.
Александър е свързан с написването на фундаментални съчинения по литургическо богословие. Сред по-известните са: С вода и дух, Великият пост, За живота на света и Евхаристия. След смъртта на о. Александър сред неговите
книжа е намерен обемист негов дневник. Този дневник представлява едно от
може би най-забележителните съчинения на големия богослов. Темите в него
са необятно множество. Изключително увлекателна е зафиксираната по неговите страници дружба на о. Александър (често напрегната и неравна, но винаги сърдечна) с Александър Солженицин. Преводът, предложен тук, е по изданието The Primacy of Peter: Essays in Ecclesiology and the Early Church, ed. John
Meyendorff, 1992, St Vladimir’s Seminary Press, pp. 145-173.

Прот. Александър Шмеман

Идеята за примата в
православната
еклесиология
I.
Под примат тук имаме предвид една църковна власт, превъзхождаща тази на
епископа, чиято юрисдикция се ограничава до неговия диоцез. В църковната история и каноническата традиция намираме следните форми на примат:
1.

местен примат – в границите на една църковна провинция или епархия,
т. е. в група диоцези (както е определено например, в апостолския канон
33);
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2. примат в границите на така наречените автокефални църкви: властта на
патриарха или архиепископа (напр., Московският патриарх); и
3. универсален примат: този на Рим или на Константинопол1.
Но ако фактите се знаят, то еклезиологичната им интерпретация буквално
отсъства от православното богословие. Ние силно се нуждаем от изяснение на
природата и функциите на всички тези примати и, най-вече, на самото понятие
за примат. Понеже както на теория, така и в практиката има огромно объркване относно определението на „върховната власт” в църквата, относно нейните
предели и начини на изразяване. От трите типа примат, споменати по-горе,
само вторият – приматът в автокефалната църква – е определен повече или помалко прецизно във всяка една отделна „автокефалия”. Но дори и тук еклезиологичното измерение очевидно липсва и голямото многообразие от съществуващи
модели – от почти абсолютната „монархия” на Руския патриарх до повече или
по-малко номиналния примат на Атинския архиепископ – разкриват отсъствието
на едно общо разбиране на примата, или пък на последователна каноническа теория за него. Руските епископи и канонисти отхвърлиха синодалното управление,
установено от Петър Велики като неканонично, и все пак то беше признато
като канонично от останалите Източни църкви2. Защо настоящата патриаршеска монархия в Русия (епископите дори наричат патриарха „батюшка”) да е
по-канонична от колективното управление или от Светия Синод? Какви са, с
други думи, критериите за каноничност? Очевидно е, че никоя налична административна система не може просто да бъде сравнена с каноничното предание.
В емпиричния живот на Църквата административните системи се сменят една
друга и всяка е резултат от „каноническо изправление”, т. е., прилагане на каноничното предание към специфична ситуация. И все пак само едно ясно разбиране на самото канонично предание, с всичките му богословски и еклезиологични
следствия, може да ни даде солиден критерий за каноническа оценка на всяко
подобно „изправление” и за преценка на неговата каноничност3.
Колкото до местния и универсалния тип примат, по този въпрос не съществува дори „de facto консенсус” на православните мнения. Местният примат,
макар и отчетливо санкциониран от каноничното ни предание4, практически е
изчезнал от структурата и от живота на Православните църкви в триумфа на
централизираните автокефалии. А пък идеята за универсален примат или бива
отхвърляна като чужда на самия дух на Православието или бива формулирана с
1
За описание и канонически анализ на различните форми на примат, вж. Н. Заозерский, О церковной власти, Сергиев Посад, 1894, 218 и сл.
2
Голям обем материали свързани с това бяха събрани в Отзывы на епархийските йереи, представени на Предсъборното Присъствие, 1906-12. Вж. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной
реформе,Москва, 2004 (бел. прев).
3
Вж. Афанасьев, Н., „Неизменное и временное в церковных канонах”, в: сб. Живое Предание, Париж, 1937,
стр. 82-96; „Каноны и каноническое сознание”, в: Путь, 1933;
4
Н. Заозерский, 228 и сл.; Гидульянов П. В., Митрополиты в первые три века христианства, Москва, 1905;
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, еп. Далматинско-Истрийского, Санкт-Петербург,
1911, т. 1, 70 и сл.; Валсамон в Rhallis-Potlis, Syntagma, 2, 171, В. В. Болотов Лекции по истории Древней Церкви, Санкт-Петербург, 1913, т. 3, 210 и сл., В. Мышцын, Устройство христианской церкви в первые два века,
Сергиев Посад, 1909.
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така неясен и нееднозначен език, че – вместо това да реши като цяло въпроса
за примата – то само го прави още по-тъмен5.
И все пак понастоящем решението на този проблем със сигурност е на дневен ред.
Няма да е трудно да се докаже, че каноническите и юрисдикционни беди и раздори,
каквито сме имали твърде много през последните десетилетия, се коренят – по
един или друг начин – в проблема за примата, или, още по-точно, в липсата на ясно
дефинирана доктрина за природата и функциите на примата. А същият този неразрешен проблем съставлява основната спънка за единството и, следователно, за
прогреса на Православието в страни като Америка, където колкото и парадоксално да звучи, верността към дадено понятие за „каноничност” води до най-неканоничното положение, което можем да си представим: съсъществуването на няколко
паралелни „юрисдикции” и диоцези на една и съща територия...6 Накрая, едва ли
можем да се съмняваме, че понастоящем в епицентъра на отношенията ни с неправославните е именно еклезиологията, доктрината за Църквата. Сред римокатолическите богослови, съществува нарастващ, при това не само „полемически”,
интерес към православните възгледи за примата; колкото до протестантите –
от жизнена важност е те да разберат нашия възглед за църковната универсалност. Има следователно причини за едно истинско богословско преразглеждане на
целия този въпрос. И дори ние да не можем веднага да дадем окончателен отговор,
не бихме могли да го постигнем без настойчиво богословско усилие.

II.
Дефинирахме примата като форма на власт. Това определение обаче, следва
незабавно да бъде квалифицирано. Защото съществува един предварителен въпрос: има ли в Православието власт първенствуваща над тази на един епископ,
т. е. власт над епископа, и следователно над Църквата, на която той е глава?
Този въпрос е от съществено значение за целия проблем за примата7. Но отговорите, които еклезиологията дава от една страна и различните църковни административни системи от друга си противоречат. От богословска и църковна
гледна точка отговорът трябва да е „не” – не може да има власт над епископа
и Църквата му (т. е. диоцеза му), защото „ако властта принадлежи на Църквата
като един от конституиращите я елементи, то тя трябва да е съответна на
5

Вж. напр. споровете, които възникнаха около Енцикличното писмо на Вселенския патриарх за Недея на
Православието през 1950 г.; за подробности и библиография, вж. моята статия: „Вселенский Патриарх и Православная Церковь”, в: Церковный вестник Западно-Европейского Православного Русского Экзархата, Париж,
№ 1(28), 1951.
6
Така на пример, очевидно е, че фаталните „юрисдикционни” разделения в Руската църква извън Русия в
крайна сметка се коренят във въпроса за църковното подчинение на различните „върховни авторитети”, т. е.,
коренят се в проблема за примата. Вж. моите студии Церковь и церковное устройство, Париж, 1947 г.; „Спор
о Церкви”, в: Церковный вестник, № 2(23), 1950; „О „нео-папизме””, пак там, № 5(26) 1950. От друга страна
развитието на църковния живот в Америка е дълбоко осакатено от липсата на всякаква връзка между десетте
православни национални юрисдикции, които поради липсата на един център на причастие са практически изолирани една от друга. Тук са твърде централни проблемът за примата, и съответно за инициативата в посока
на „сближаване”.
7

Афанасьев, Н.,Трапеза Господня, Париж, 1952; Служение мирян в Церкви, Париж, 1955
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природата на Църквата и да не бъде хетерогенна спрямо нея”8. Служението на
властта и управлението, както и всички служения вътре в Църквата, е харизма,
дар на благодат. Той се дава чрез тайнството свещенство, защото единствено
тайнодействено получената власт е възможна в Църквата, самото естество
на която е благодат, и собственото й учредяване – основано на благодат. А
Църквата има само три харизматични чина, никой от които не притежава дар
на власт първенствуваща над тази на епископа. Следователно, в Православната
Църква не съществува нито чин на примата, нито харизма на върховенството;
и ако би съществувал, приматът щеше да има природа различна от тази на
благодатта, и, следователно, негов източник нямаше да е Църквата.
Но в настоящата каноническа структура на Църквата подобна върховна власт
не само съществува, но и бива всеобщо приемана като основание на Църквата
и фундамент на каноническата й система9. На теория, наистина, личната власт
на един епископ над друг епископ е отхвърлена; „висшата власт” обичайно се
упражнява от „примаса” заедно с управляващото тяло: синода, събора и т. н. ...
За нас обаче, е важен фактът, че подобно висше църковно управление винаги се
характеризира като власт над епископите, които следователно са й подчинени.
По този начин „висшата власт” бива въведена в самата структура на Църквата
като неин съществен елемент. Разривът между каноничното предание и каноническите факти е най-очевиден именно в този универсален триумф на идеята
за върховната власт. След като я е отрекло и все още я отрича в римската й
форма, т. е. като универсална власт, православното съзнание лесно я е приело
в така наречените „автокефалии”.
При това положение, на въпроса, който формулирахме по-горе, не може да бъде
отговорено просто чрез позовавания на исторически прецеденти или канонически текстове, изолирани от техния контекст, както твърде често се прави в
съвременните канонически спорове. Ние трябва да достигнем по-голяма дълбочина – до самите извори на православната доктрина за Църквата, до есенциалните закони на нейната организация и живот.

III.
Православното предание е единодушно в утвърждението си за Църквата като органично единство. Този организъм е Тялото Христово, като определението не е
8
Афанасьев, Н., „Власть Любви”: Актовая речь, произнесенная в Богословском Институте в 1949 г. // Церковный вестник Западно-Европейского Православного Русского Экзархата, Париж, № 22. стр. 35
9

Вж. например, Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917-1918 гг. Вып. 1-4. М., 1994: "В Православной Российской Церкви высшая власть – законодательная, административная, судебная и контролирующая – принадлежат Поместному Собору ..."; "епархией
именуется часть Православной Российской Церкви, канонически управляемая епархиальным Архиереем"
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просто символическо, а изразява самата природа на Църквата10. Това означава, че
видимата организационна структура на Църквата е явление и реализация на Тялото Христово, или, с други думи, че тази структура се корени в Църквата като Тяло
Христово. Но трябва веднага да се подчертае, че макар и доктрината за Църквата-Тяло Христово да се основава както на Писанието, така и на Преданието, тя
никога не е била изследвана и интерпретирана богословски. По причини, които не
можем да разгледаме тук (ще споменем някои от тях по-късно) тази доктрина е
изчезнала твърде рано от каноническото (т. е. еклезиологичното) мислене както
на Запад, така и на Изток, и нейното пренебрегване от страна на канонистите
несъмнено представлява трагедия, чиито резултати засягат всички области на
църковния живот и мисъл. В ранната Църква, каноническото предание е било интегрална част от еклезиологията – от живия опит на Църквата. Но малко по малко
то става автономна сфера, в която видимите църковни структури, функциите на
властта и авторитета, и отношенията между църквите престава да бъде обяснявано от гледна точка на Църквата-Тяло Христово. Изгубило връзката си с еклезиологията, каноническото предание се превръща в „каноническо право”. Но в каноническото право няма място за идеята за Тялото Христово, защото тази идея няма
нищо общо с „правото”. Животът на Христа започва да се изразява с юридически
понятия, а каноните, които първоначално са били (и по същество още са) еклезиологично свидетелство, са трансформирани в, и употребявани като юридически
норми11. „Тайнството на Църквата” не се отрича, нито се забравя. То просто престава да бъде разбирано като единствен закон на целия живот на Църквата12.
Днес обаче, се извършва едно еклезиологично възраждане. И то е подбудено преди всичко от желанието да се изрази Църквата – живота й, нейните структури,
нейното видимо единство – с адекватни богословски понятия, и преди всичко от
гледна точка на Тялото Христово. Именно в контекста на това възраждане и
във връзка с „преоткриването” на традиционното понятие за Тялото, се правят
нови опити да се изяснят основоположните идеи за организма и органичното
единство. А те от своя страна формират и обуславят цялото разбиране за
примата.
10

Сред руските богослови Аквилонов Е. свящ., Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение
о ней как о Теле Христовом, Санкт-Петербург, 1894, Троицкий Владимир Алексеевич, Замечания, поправки и
дополнения к Православному догматическому богословию, Сергиев Посад, 1914; G. Florovsky, "L'Eglise, sa nature et sa tache" в: L'Eglise Universelle dans le dessein de Dieu, Paris 1948; Върху библейската и патристичната
еклезиология, вж: P. Mersch, Le Corps Mystique du Christ, Etudes de Théologie Historique,2 vol. Paris 1933-36; G.
Bardy, La Théologie de l'Eglise suivant St. Paul, Paris, 1943; La Théologie de L’Eglise de St. Clément de Rome à St.
Irénée, Paris, 1945; La Théologie de l'Eglise de St. Irénée au Concile de Nicée, Paris, 1947; L. Bouyer, L'Incarnation
et l'Eglise Corps du Christ dans la théologie de St. Athanase, Paris, 1943; H. du Manoir, „L'Eglise, Corps du Christ,
chez Cyrille d'Alexandrie,” в: Dogme et Spiritualité chez St. Cyrille d'A., Paris, 1944, pp. 287-366; вж. също: S. Jaki,
op. cit. pp. 154-203.

11

В Суворов (Суворов Н. Курс церковного права, Ярославль, 1889) намираме един класически израз на това
юридическо разбиране за Църквата: „Църквата бидейки видимо общество не може да бъде извън закона...
Като общество, тя се състои от множество членове, свързани един с друг чрез определени отношения, които
произрастват от живота им в Църквата, и притежава организация със специфична сфера на дейност за всеки
орган... Регулирането на отношения, сфери на дейност, и всички пътища и средства водещи към изпълнението
на църковната цел изисква ред на закона”. И доколкото „пътищата и средствата” предполагат практически
всички аспекти на църковния живот, това означава, че целият живот на Църквата изисква ред на закона. Извън този ред, остава единствено Църквата като „предмет на вяра”, стр. 6
12

Липсата на еклесиология в теологическото развитие беше подчертана напоследък от Г. Флоровски, цит. съч.
и J. Congar в книгата му Vraie et Fausse Réforme dans l'Eglise.
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Църквата е един организъм. Църквата е органично единство. В ред статии
съвременният руски богослов и канонист о. Н. Афанасиев показва наличието
(както в миналото, така и сега) на две еклезиологични „обяснения” или интерпретации на това органично единство: универсалното и евхаристичното13. Тази
дистинкция, както ще видим, е от изключително значение за разбирането на
православната идея за примата14.
Универсалната еклезиология намира най-пълен изказ в римокатолическата теология, увенчана от Ватиканския догмат от 1870 г.. Тук единственото адекватно
изразяване на Църквата като организъм е универсалната структура на Църквата, нейното универсално единство. Църквата е сума от всички местни църкви,
които, всички заедно, конституират Тялото Христово. По този начин Църквата
се определя чрез понятията цяло и части. Всяка общност, всяка местна църква е само част, член на този универсален организъм; и участва в Църквата
единствено чрез принадлежността си към „цялото”. По думите на един от
най-добрите си изразители, римското богословие търси такова определение на
Църквата, при което „вътре в цялото, схващано наистина като цяло, частите
биха получили статус на действителни части”15.
Нашите цели не изискват детайлното разглеждане на тази еклезиология. За нас
е важно обаче, да видим, че в светлината на подобна доктрина нуждата от и
реалността на една универсална глава, т. е. Римския епископ, вече не може да
бъде наричана преувеличение. Тя става не само приемлива, но и необходима. Ако
Църквата е универсален организъм, тя трябва се възглавява от универсален
епископ като фокус на нейното единство и орган на върховна власт. Популярната сред православните апологети идея, че Църквата не може да има видима
глава, защото Христос е нейната невидима глава, представлява богословска
безсмислица16. Ако се приложи последователно, това би следвало да елиминира
също и необходимостта от видима глава на която и да е местна църква, т. е.
от епископ; докато, основната предпоставка на една „католическа” еклезиология е, че видимата структура на Църквата явява и съобщава нейното невидимо
естество. Невидимият Христос присъства чрез видимото единство на епископа
и народа: Главата и Тялото17. Противопоставянето на видимата структура и
невидимия Христос неминуемо води до протестантския разрив между видимата
човешка Църква, която е условна, относителна и променлива, и невидимата, която е небесна. Трябва просто да признаем, че ако категориите „организъм” и „ор13

Афанасьев, Н., „Две идеи вселенской Церкви”, в: Путь, 1934, № 45, стр. 16-29

14

Афанасьев, Н., „Кафолическая Церковь”, в: Православная Мысл, 1957, № 11, стр. 17-44

15

M. J. Congar, Chrétiens Désunis, Paris 1937, p. 241. Вж. още моята статия "Unity, Division, Reunion in the Light
of Orthodox Ecclesiology," in Theology № 22, 1951, Athens, стр. 242-254
16

Ето един пример от статия насочена срещу самата идея за вселенски център на Църквата: „Православната
Църква не само никога не е познавала подобен център, тази теза разрушава в корен както равноправието на
Църквите по образа на Светата Троица и така и другата тайна на православната еклезиология, която се състои
в това, че център на Църквата е възкръсналият Христос, Който невидимо пребивава”, Ковалевский, Е., прот.,
„Экклезиологические проблемы (по поводу статей иером. Софрония и свящ. А. Шмемана)”, в: Церковный вестник Западно-Европейского Православного Русского Экзархата, № 2-3 1950, стр. 14, Този аргумент съвсем не
нов...

17

Игнатий Антиохийски, Смирн., 8, 2
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ганично единство” бъдат приложени предимно по отношение на универсалната
Църква като сума от всичките си компонентни части (т.е. местните църкви),
тогава едната, върховна и универсална власт, както и нейният носител, стават
самоочевидна необходимост, защото този уникален видим организъм трябва да
има и уникална видима глава. По този начин усилията на римокатолическите богослови да оправдаят Римския примат не само чрез исторически предпоставки,
но и по божествено установление изглеждат логични. В границите на универсалната еклезиология, приматът е по необходимост власт и, по същата необходимост, божествено установена власт; всичко това имаме в последователен вид
при римокатолическата доктрина за Църквата.

IV.
Дали това е приемливо от православна гледна точка? Въпросът може и да изглежда наивен. Православната църква е отхвърлила като еретически римските
претенции и по този начин, имплицитно, е осъдила еклезиологията, която ги
подкрепя. Подобен отговор, обаче, макар и верен на теория, не е онова, което
фактически откриваме в реалността на живота. Трябва да помним, че отхвърлянето на римските претенции по време на Великата схизма се дължи повече
на православния „инстинкт”, отколкото на определена еклезиологична доктрина.
То е било подпомогнато от яростните анти-римски настроения сред източните
и от цялостната алиенация и отчуждение на Запада от Изтока. Днес е добре
известно каква атмосфера на омраза, взаимно подозрение и горчивина са съпровождали доктриналните спорове, добавяйки и едно емоционално измерение18 на
догматическия раздор. Отхвърлянето на римските грешки не резултира в едно
позитивно изследване на православната доктрина, както е било при осъждането
на арианството, несторианството и т. н. На нашата еклезиология все още й
липсва един „орос”, подобен на Никейския символ в триадологията или Халкидонското определение в христологията. Но по време на схизмата, църковното
съзнание както на Запад, така и на Изток е дълбоко повлияно от чужди на православната еклезиология идеи. По-после ще се занимаем с някои от тях. Тук трябва
да подчертаем, че всички те са били de facto отрицание на живите източници на
евхаристичната еклезиология, която конституира, по наше мнение, фундамента
на истинското каноническо предание. Казвам de facto, защото Православната
църква, различаваща се в това отношение от Рим, никога не е превръщала това
отрицание в доктрина, в еклезиологична система. Няма такива разновидности
на „каноничното право”, които да тровят изначалните източници на църковния
живот или пък да отменят и подменят каноническото предание. Поради това
съществува възможност за връщане при тях.
Каква е тогава – от гледната точка, която засягаме тук – същността на тази
православна еклезиология? Тя, преди всичко, прилага категориите организъм
и органическо единство към „Църквата Божия пребиваваща...” навсякъде: към
местните църкви, към общността водена от епископа и имаща, в общението си
с него, пълнотата на Църквата. Афанасиев нарича това „евхаристична еклесио18

Много детайли са приведени в работат ми The Unionistic Problem in the Byzantine Church
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логия”. И наистина, тя се корени в Евхаристията като Тайнство на Църквата,
като акт, който всякога осъществява Църквата като Тяло Христово19. Подобен възглед изказва о. Георги Флоровски. „Тайнствата, пише той, конституират
Църквата. Единствено в тях християнската общност трансцендира човешките
си измерения и става Църква”20. Чрез Евхаристията ние имаме целия Христос, а
не „част” от Него; и затова, Църквата, която бива „актуализирана” в евхаристията не е „част” или „член” от цялото, а Църквата Божия в своята цялост. Понеже
именно това е функцията на Евхаристията – да явява цялата Църква, нейната
„католичност”. Където е Евхаристията, там е и Църквата; и обратно – само
където е цялата Църква (т. е. народа Божий обединен в епископа, главата, пастира), там е и Евхаристията. Ето това е изначалната еклезиология, изразена
в Преданието на ранната Църква и все още различима в каноните ни и в литургическите „ремарки,” които на мнозина изглеждат неясни и несъществени21.
Тук нямат място категориите „части” и „цяло”, понеже по самата същност
тайнодействената йерархична структура е такава, че в нея „частта” не само
„съответства” на, но и е идентична с цялото, разкрива го адекватно в себе си,
и – с една дума – е цялото. Местната църква като тайнодействен организъм,
като дар на Бога в Христа, не е част или член на един по-обширен универсален
организъм. Тя е Църквата. Обективно, като Тяло Христово, Църквата е винаги
идентична със себе си в пространството и във времето. Във времето – защото
винаги е Божият народ, събран да прогласи смъртта на Господа и да изповяда
Неговото Възкресение. В пространството – понеже във всяка местна църква е
дадена пълнотата на Даровете, възвестена е цялата истина, присъства целия
Христос, Който е „е същият вчера, и днес, и вовеки” (Евр. 13:8, б. м.). В своето
тайнство и йерархически ред, Църквата разкрива и предава на хората пълнотата на Христа, в която те трябва да израснат (вж. Еф. 4:13).
Същественият извод от тази „евхаристична” еклесиология е, че тя изключва
идеята за една върховна власт,разбирана като власт над местната църква и
нейния епископ. Служението на властта, както и всички служения и харизми, има
източника си в и се упражнява вътре в органичното единство на Църквата. То
е вкоренено в тайнствата, чиято цел е да изпълнят Църквата като Тяло Христово. Това служение на властта принадлежи на епископа и няма служение на повърховна власт. Една върховна власт би означавала власт над Самия Христос.
Епископът е облечен във власт, и все пак коренът на тази власт е в Църквата,
в евхаристичното събрание, на което той предстои като свещеник, пастир и
учител. „Властта” в Църквата може да се определи и разбере единствено вътре
в невидимото единство на Църквата, Евхаристията и епископа. Тя не може да
има източник различен от този на самата Църква: присъствието на Христос
19

Афанасьев, Н., в: Православная Мысл, 1957, № 11, стр. 21

20

Флоровский, Г., стр. 65; Заозерский, Н., 21 и сл.

21

Ограниченото място препятства адекватното разглеждане на връзката между еклезиология и литургическо
богословие; вж. статията ми "Liturgical Theology: Its Task and Method," in: St Vladimir's Theological Quarterly 1:4
1957, 16-27.Несъмнено е,че всички ремарки и правила отнасящи се до единството на евхаристичното събрание (една Евхаристия на ден върху един олтар отслужена от един свещеник и др.) имат еклезиологично значение, т. е. те съхраняват смисъла на Евхаристията като израз на единството и пълнотата на Църквата. Извън
това еклезиологично значение те се лишават от смисъл, и в действителност, все по-често биват пренебрегвани
и „заобикаляни” (втори олтар, „специални литургии”, и т. н.).
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в тайнството на „новия еон”, на живота в Духа. И за ранната Църква всичко
това е било жива действителност, такава, че не би било трудно да се покаже,
че тази реалност е оформила основанията на каноническото предание22. Когато
например, настоящото ни високо „юридизирано” каноническо право утвърждава,
че всички епископи са равни по благодат, не означава ли това същото, което
бе утвърдено и по-горе? Понеже какво друго е благодатта на епископата, ако
не „харизмата” на властта? И доколкото Църквата не познава никаква друга
харизма на властта, то не може да съществува и никаква власт по-висша от
тази на епископа23.

V.
Означава ли всичко това, че православната еклезиология просто отхвърля самата идея за примата? Не. Но отхвърля фаталната грешка на универсалната
еклезиология, която идентифицира примата с власт, превръщайки последната
от служение в Църквата във власт над Църквата. За да обясним православната концепция за примата, трябва сега да разгледаме подхода на евхаристичната еклезиология спрямо универсалната Църква. Трябва силно да подчертаем,
че този вид еклезиология не превръща местната църква в самодостатъчна
монада, без всякаква „органическа” връзка с другите подобни монади. Тук няма
„конгрегационализъм”24. Органичното единство на универсалната Църква е не
по-малко реално от органичното единство на местната църква. Но ако универсалната еклезиология го интерпретира като „части” и „цяло”, то за евхаристичната еклезиология адекватното понятие е идентичност: „...Църквата
Божия пребиваваща в...”. Църквата Божия е едното и неделимо Тяло на Христа,
изцяло и невидимо присъстващо във всяка църква, т. е. във видимото единение
на Божия народ, епископа и Евхаристията. И ако универсалното единство е наистина единение на Църквата, а не просто единство на църквите, по същество то
не може да означава, че всички църкви заедно конституират един голям, единен
организъм, но че всяка църква – в идентичността на чина, вярата и даровете на
Светия Дух – е същата онази Църква, същото Тяло Христово, неделимо присъстващо навсякъде, където е „еклезията”. И следователно ето това е същото онова органично единство на самата Църква, в която „църквите” не са допълващи
се една друга, като части или членове, но всяка една от тях и всички те заедно
22
Фактът, който лежи в основата на всяка богословска интерпретация на властта на епископа (или на свещеника) е абсолютната връзка между ръкоположението и евхаристията. Тази връзка обикновено се разглежда
като самоочевидна, но тя представлява отправната точка за „богословието на властта” като власт на благодат.
23
Тук няма да мога да се занимая с трудния проблем за енорията в отношението й към диоцеза. Очевидно
ранната църква е познавала единствено общността оглавявана от епископа, която обичайно е служел Евхаристията, бидейки учител и пастир на църквата си. Презвитерите са съставлявали неговия събор – presbyteriumа. F. J. Oolson, L'Evêque dans les communautés primitives, Paris, 1951; H. Chirat, L'Assemblée Chrétienne a l’âge
apostolique, Paris, 1949 и симпозиума Etudes sur le Sacrement de l'Ordre, Paris, 1957. Разделянето на диоцеза
на енории и съответното превръщане на свещеника в настоятел на енорията идва по-късно, и тази промяна
никога не е била изучавана сериозно и интерпретирана богословски. Във всеки случай тя не може да противоречи на основните принципи на евхаристичната еклезиология, защото тогава би противоречала и на естеството на Църквата.
24
Вж. вече споменатата статия на Ковалевски, а също и иеромонах Софроний (Сахаров), „Единство Церкви по образу Единства Святой Троицы”, в: Вестник Русского Западно-Европейского Экзархата, Париж, № 2-3
1950. стр. 8-32
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са именно Едната, Свята, Съборна (Католична) и Апостолска Църква.
Именно тази онтологическа идентичност на всички църкви с Църквата Божия
установява свързващата нишка между църквите, като ги прави универсална
Църква. Понеже пълнотата (pleroma) на всяка местна църква не просто не противоречи на нуждата й от други църкви и, всъщност, нейната зависимост от
тях, но и я предполага като нейно собствено conditio sine qua non. От една
страна, пълнотата на всяка местна църква е същата, която е дадена на всяка
друга църква; това е общо притежавана пълнота, бидейки дар от Бога. А от
друга страна, всяка местна църква има тази пълнота единствено в съгласие с
всички други църкви, и само доколкото тя не се отделя от това съгласие, само
доколкото не прави този един и неделим дар – свой собствен „частен” дар...
„Нов епископ следва да бъде поставен от всички епископи от дадената
провинция... „
В този четвърти канон на Събора в Никея – който просто санкционира една вече
съществуваща практика (вж. Иполит, Апостолско предание) – откриваме първата и най-разбираема форма на взаимозависимостта на няколко църкви. Местната
църква получава условието и „нотата” на своята пълнота – епископата – чрез
епископите на другите църкви. Какво е значението на тази зависимост? Универсалната еклезиология на „цялост-и-части” използва този канон като свое главно
оправдание и доказателство: множествеността на ръкополагащите означава
„цялото”, на което местната църква – „частта” – следователно е подчинена25.
Подобна интерпретация би могла да се появи единствено във време, когато
истинската връзка между епископа и неговата църква е забравена и харизмата
на епископството е започнала да се мисли като личен дар, който всеки „двама
или трима” епископи биха могли да предадат на всеки един, и когато „валидното ръкоположение” е станало единственото съдържание на идеята за апостолското приемство. Значението на този канон се оказва съвсем различно ако
се вгледаме в ранната практика на Църквата, както тя е описана, например, в
Апостолското предание на Иполит Римски. Хиротонията на епископа бива последвана от Евхаристия, която се принася от новоръкоположения епископ, а не от
някой от ръкополагащите26. Този, наглед дребен „литургически” детайл отразява
всъщност една важна норма на ранната еклезиология. От момента, в който
той е избран и ръкоположен, епископът става предстоятел на евхаристичното
събрание, т. е. глава на Църквата, и неговото ръкоположение достига своето
изпълнение, когато той за първи път принася Богу Евхаристията на Църквата.
Ето затова ръкоположението на епископа е преди всичко свидетелство, че този
човек, избран от своята църква, е избран и поставен от Бога, и че чрез неговото избрание и ръкоположение, църквата му е идентична с Църквата Божия, която
пребивава във всички църкви...27 Това не е прехвърляне на дара от онези, които го
25
Milash, N., op. cit. pp. 46-47; вж. Dom B. Botte, "L’ordre d'après les prières d'ordination" in Le Sacrément de
l'ordre, p. 31.
26

Иполит Римски, Апостолско предание, І. 4, (éd. Sources Chrétiennes, pp. 26-33)

27

Относно идеята за свидетела в тайнствата вж. Афанасьев, Н., „Таинства и тайнодействия (Sacramenta et
sacramentalia)”, в: Православная Мысль, № 8, 1951, стр. 17-34
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притежават, а явление на факта, че същият дар, който те са получили в Църквата от Бога, сега се дава на този епископ в тази църква. Епископатът не е
„колективен дар”, който всеки „двама или трима” епископи могат да предадат
на друг човек, а служение в Църквата, дар даден на Църквата; Следователно хиротонията на един епископ свидетелства, че Църквата го е получила. Непрекъснатото епископско приемство, което е било решаващият аргумент в полемиката срещу гностицизма, се е разбирало предимно като приемството на епископи
вътре във всяка църква, а не от гледна точка на „ръкополагащите”28. Днес обаче
акцентът в доктрината за апостолското приемство се е пренесъл върху въпроса за ръкополагащите. Но не такъв е смисълът, придаден на тази доктрина от
св. Ириней29, понеже независимо от факта, че никой епископ не може да бъде ръкоположен от своя предшественик в същата катедра, именно тази приемственост на катедрата е най-важна за св. Ириней и за него тя е доказателството
за „идентичността” на Църквата във времето и пространството с Църквата
Божия, с пълнотата на Христовия дар – защото „Църквата е в епископа и епископът е в Църквата”. Ръкоположението на епископа от другите епископи е следователно признанието, че Божията воля е изпълнена в тази конкретна църква.
Това изпълнение включва, разбира се, предаването на харизмата на Светия Дух
върху кандидата, и от тази гледна точка ръкополагащите са служителите на
тайнството свещенство. Но те са такива поради функцията си и служението
си в Църквата, а не поради някаква власт на благодатта, вътрешно присъща
на техния „ранг”. Сакраменталното, тайнодейственото богословие се занимава
почти изключително с правото на епископите да ръкополагат други епископи,
но твърде пренебрегва еклезиологичното съдържание и значение на това право,
което идва именно от функцията на епископа да бъде свидетел на Божията воля
в Църквата, като неговата „харизма” е да се грижи за Църквата по волята на
Бога и да я води към нейното изпълнение. Църквата, чийто епископ е умрял, със
смъртта му е загубила също и властта да изразява това свидетелство. Затова
свидетелството трябва по необходимост да дойде от други църкви и чрез техните служители, които имат харизмата да прогласяват Божията воля. С други
думи, този аспект на свидетелството (чиято липса би могла да доведе в крайна
сметка до едно почти магическо разбиране на тайнството ръкоположение) е от
съществено значение за ръкоположението; доколкото дарът на Духа идва не от
епископите, макар тяхното присъствие, единство и свидетелство да са знаци
за това, че той е даден на тази конкретна църква от Самия Бог; те всъщност
са „формата” на тайнството30.
Зависимостта на всяка църква от други църкви, следователно, е зависимост не
на подчинение, а на свидетелство: всяка църква свидетелства за всички други
и всички заедно свидетелстват за всяка, че са едно във вярата и живота, и че
поотделно и всички заедно те са Църквата Божия – неразделимият дар на новия
живот в Христа. Всяка църква има пълнота в себе си, призната и изпълнена в
28

Meyendorff, J., Orthodoxy and Catholicity. New York, 1966, p. 6; tr. of Orthodoxie et Catholicité, Paris, 1965

29

Вж. Ириней Лионски, Adv. Haer. IV, III, 3, и G. Bardy, La Théologie de l'Eglise de St. Clément de Rome à St. Irénée,
p. 183 ff; За diadoche при Ириней, вж. E. Caspar, Die älteste Römische Bischofliste, Berlin, 1926, p. 444.
30

По тази причина, както изборът, така и ръкоположението са от съществено значение и са необходими елементи в православния чин за поставяне на епископи.
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единството на епископа и народа; и именно идентичността на тази пълнота с
пълнотата на Църквата Божия (и следователно, с „плерома”-та на всяка друга
църква) е едновременно изразена и съхранена в ръкоположението на нов епископ
от други епископи. Така органичното единство на Църквата като Тяло Христово
нито се дели на „части”, нито прави живота на някоя местна църква „частичен”;
то препятства изолацията на местната църква в самодостатъчен организъм,
който не се нуждае от други църкви. И, трябва да добавим, съзнанието за универсалното единство на Църквата, на живата koinonia и общата отговорност,
и радостта от принадлежността към единия дом на Господа, никога не са били
така силни както по време на краткия триумф на точно този тип еклезиология31.

VI.
Тайнството на епископското ръкоположение разкрива първата и съществена
форма на примата, или, по-скоро, на основанията за примата: синода на епископите. В Православието, на синода (събора) обикновено се придава изключителна
важност. Църквата често е описвана като „Църква на Съборите”, а управлението й – като „консилиарно” (съборно). Но твърде малко е направено за определянето на природата и функцията на синодите от богословска гледна точка.
Синодът се интерпретира канонически като „върховен авторитет” в Църквата.
Такава е, както видяхме, неизбежната логика на каноничното право – след като
то е престанало да се ръководи вътрешно от доктрината за Църквата като
Тяло Христово. Всъщност, на Римската доктрина за личната върховна власт
от православна страна се противопоставя теорията за колективната върховна власт; и в съвременните спорове единственият въпрос, който се обсъжда е
този за границите на подобна „колегия” – дали тя трябва да се състои само
от епископи или да включва „представители” на клира и миряните. Тази теория
придоби нова жизненост след като беше съчетана – по един твърде непоследователен начин – със славянофилското учение за „съборността”, и съчетанието
направи възможно с чиста съвест да се обвинява римокатолицизма за свръхюридизираността на негова еклезиология.
Идеята обаче, за синода като „видим върховен конститутивен и управляващ
орган на църковната власт”32 няма общо нито със славянофилската доктрина за
„съборността”33, нито с първоначалната функция на синода в Църквата. Синодът не е „власт” в юридическия смисъл на тази дума – защото не може да съществува власт над Църковното Тяло на Христос. Синодът е, по-скоро свидетел
на идентичността на всички църкви като Църквата Божия във вярата, живота
и „agape”. Ако в собствената си църква епископът е свещеник, учител и пастир,
божествено поставен свидетел и пазител на католичната вяра, то именно чрез
съгласието на всички епископи, откровено в синода, всички църкви явяват и съхранява онтологическото единство на Преданието, „Защото в света езиците се
31

Ириней Лионски, Adv. Haer, ІІІ, 24, 1.
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Н. Заозерский, стр. 223

33

Вж. Хомяков, А., „Письмо к редактору журнала "L`Union Chretienne"”, в: Соч., 1860, т. 2., стр. 30 и сл.
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различават, но силата на Преданието е все същата” (св. Ириней). Синодът на
епископите не е нито орган на власт над Църквата, нито е „по-голям” или пък
„по-пълен” от пълнотата на която и да било църква, но в него и чрез него всички
църкви признават и осъществяват онтологическото си единство като Едната,
Свята, Съборна (Католична) и Апостолска Църква.
От еклесиологична и догматична гледна точка, синодът е необходим за ръкоположението на епископа. Тайнството свещенство е неговото еклезиологично
основание34, понеже, както видяхме, синодът е същественото условие за пълнотата на всяка местна църква, за нейната „pleroma” като Тяло Христово. Но
той има и още една също така важна функция. Църквата, която по самото си
естество принадлежи на новия еон, на Царството на бъдещия век, все пак пребивава в историята, във времето, в „този свят”. Тя е in statu patriae, но също
и in statu vitae. Тя е Пълнота, но също и Мисия, тя е Божествената любов, Божествената воля за спасение, отправена към света. И имено в качеството си
на Мисия, в любов към онези, за които Христос умря, Църквата се осъществява
като Пълнотата. Църква, която би се изолирала от света и би живяла по своята есхатологическа пълнота; църква, която би престанала да „благовести”, да
свидетелства за Христа в света – такава църква просто ще престане да е
Църквата – защото пълнотата, по която тя живее е именно Божията “agape”,
откровена и съобщена в Христа. По тази причина „мисията” не може да представлява една статична връзка със света. Тя означава борба със и за света;
тя означава постоянно усилие да се разбере, да се предизвиква, да се пита и да
се отговаря. А това, в крайна сметка, значи, че вътре в самата Църква трябва
постоянно да възникват съмнения и проблеми, и нужда за обновление на живото
свидетелство. „Светът” извън и вътре в Църквата я изкушава и предизвиква
с всичките си сили на унищожение и съмнение, на идолопоклонство и грях. Това
предизвикателство изисква общото усилие на всички църкви, изисква предана и
жива „koinonia” и съгласие. И точно тази мисия на Църквата в света, нейното
„делание” във времето и историята, дава на синода неговата втора функция:
да бъде общия глас, общото свидетелство на множество (или всички) църкви
в онтологичното им единение. По този начин апостолският синод се събира не
като регулярен и необходим „орган” на Църквата, а във връзка с възникващите
от мисионерското положение на Църквата проблеми. Няма свидетелства за подобен синод преди края на втори век, когато монтанизмът предизвиква общата
съпротива на църковното тяло35. В трети век африканският синод вече се явява
като постоянна институция, но регулярността му отново не е тази на орган
на властта, а с цел редовни консултации върху общи проблеми. И накрая, Никейският събор и всички последващи Вселенски събори се свикват, за решаването
на конкретен проблем, който е от жизнено значение за всички църкви и който
изисква общото им свидетелство. Именно истинността на тяхното решение, а
не някакво „конституционно право или гаранция” ги прави най-висш авторитет
в Църквата.
34
G. Florovsky, "The Sacrament of Pentecost (A Russian View on Apostolic Succession)," in: The Journal of the
Fellowship of St. Alban and St. Sergius, № 23, March 1934, pp. 29-34
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Покровский А. И., Соборы древней церкви эпохи первых трех веков. Историко-каноническое исследование.
С тремя приложениями и двумя картами, Сергиев Посад, 1914
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VII.
И точно в синода приматът намира първия си и най-главен израз. Синодът, доколкото основната му цел е ръкоположението на епископ, е преди всичко регионален, местен синод, т. е. събор на определена географска област. Границите на
една подобна област могат да бъдат фиксирани по различни начини: те могат
да са географски или да съвпадат с дадена политико-административна единица,
или пък да са пределите на християнската експанзия от някой църковен център:
в църковната история има обширни сведения за всичките тези системи. Но от
църковна гледна точка съществената черта на един регион е участието на
всичките му епископи в ръкоположението на нов епископ (вж. канон 4 от Никейския събор). А вторият му конститутивен елемент е съществуването на ясно
дефиниран примат на първия епископ сред останалите епископи. Този примат е
дефиниран в известния 34-ти апостолски канон:
Епископите на всеки народ трябва да знаят онзи, който е първи сред тях и да го
признават за техен глава, и да не вършат нищо ... (важно) ...без неговото съг
ласие... нито да позволяват (онзи, който е първи) да върши нещо без съгласието
на всички, защото така ще има единомислие...
Тук същността на местния примат е заявена съвсем ясно: тя не представлява
нито „власт”, нито „юрисдикция” (защото примасът не може да върши нищо без
съгласието на всички), а израз на единението и единомислието на всички епископи и, следователно, на всички църкви от региона.
Не е необходимо да се спираме на всички подробности от тази твърде сложна
история на митрополитската област в древната църква.36 Няма съмнение, че
това е била най-обичайната, най-естествената и основна форма на взаимоотношения между местните църкви, базисната свързаност на тяхното единство,
вкоренена в тайнството свещенство. Също така не може да има съмнение, че
дълго време местният примат е бил универсално разбиран и приеман като основен израз на самата функция на примата. Ако използваме съвременната терминология – всеки „митрополитски регион” (епархия) е бил „автокефален” (това
е потвърдено у Валсамон), доколкото главният принцип на „автокефалията” е
именно правото да се избират и ръкополагат нови епископи.
Но местният примат не е единствената форма на примат която откриваме
в каноническото ни предание. Почти от самото начало са били налице също и
по-широки групирания на църкви със съответните „центрове на съгласие” или
примат вътре в границите им. Може да се спори, коя от двете форми на примат
се е появила първа – понеже, както е добре известно, християнството се е установило първо в големите градове на Римската империя и от там се е разпространило в околните на градовете райони. И доколкото една епархия предполага
съществуването на определен брой църкви в даден район – съвсем естествено
е да се мисли, че първоначално функцията на примата е принадлежала изключително на църквите на големите епархийски центрове. Дори след умножаването
36
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на местните църкви и последвалото оформяне на епархиите, първоначалните
„центрове” или „майки църкви” не са загубили особения си статус, специалния
си примат. Можем да наречем този по-късен етап „примат-на-втора-степен”.
Във втори и трети век, подобно е било положението на Рим, Антиохия, Александрия, Лион, Картаген и т. н. Каква тогава е била природата и функциите на
тази форма на примат? Добре известният 6-ти канон от Никея добавя към тях
понятието власт (exousia). Но Никодим Милаш в коментара си върху този канон
показва съвсем ясно, че „властта” тук трябва да се разбира като „приоритет”
или „привилегия”37. Канонът определя връзката между Александрийския епископ
и четиримата митрополита на диоцез Египет. В Египет епархиалната система
се появява по-късно отколкото на другите места и епископът на Александрия,
който е бил отначало „глава” на цялата Египетска Църква (т. е. примас на всички епископи), е имал по тази причина привилегията на примата навсякъде (т. е.
правото на свиква синоди за ръкополагане на нови епископи). Никейският събор,
който санкционира епархиалната система, е трябвало да постанови за Египет
един вид синтез между вселенската норма и местните особености. От една
страна, той подчертава, че никой епископ не може да бъде ръкоположен без съгласието на митрополита (като по този начин потвърждава „местния примат”),
но, от друга страна, съборът оставя на Александрийския епископ крайното одобрение за всички избори. Като основно правило обаче, тази последната форма
на примат е била дефинирана в Никея като приоритет, и историята показва
достатъчно ясно природата на този приоритет: можем да го опишем като приоритет на авторитета. Нека да подчертаем, че тук имаме не толкова примат
на един епископ (както при епархиите), а примат на една конкретна църква,
поради нейния особен духовен и доктринален авторитет сред другите църкви.
Преобладаващото мнозинство от местните християнски общности е произляз
ло от мисионерската дейност на една важна градска църква. От последната
те са получили правило на вярата, правило на молитва и „апостолското приемство”. Освен това много от тези големи църкви са имали за свои основатели
апостоли или преките им ученици. Нещо повече, обикновено те са били по-добре
подсигурени както богословски така и интелектуално. Естествено е тогава,
при трудни или спорни случаи, тези църкви да вземат в свои ръце инициативата
за помиряване или, с други думи, за постигане и изразяване на „съгласието” на
всички църкви. Местните църкви са се обръщали към тях за напътствие и съвет, и са признавали техния глас като особен авторитет. Имаме ранни примери
за подобен авторитет в дейността на св. Игнатий Антиохийски, св. Поликарп
Смирненски, св. Ириней Лионски и, по-късно, на Антиохийските и Картагенските
събори. И все пак приматът на авторитета тук не може да се дефинира от
юридическа гледна точка, защото той няма нищо общо с „jus-а” като такъв,
бидейки, при това, съвсем реален за живота на ранната църква – в него именно
откриваме зародиша на бъдещите патриархати. Още веднъж трябва да подчертаем, че същност и цел на този примат не е „властта”, а проявлението на
действителното единение на църквите във вярата и в живота.
37

N. Milash, op. cit. v. I, pp. 194-204: Според E. R. Hardy този канон показва, че епископът на Александрия е бил
de facto митрополит на цял Египет, вж. Christian Egypt Church and People, New York, 1952, pp. 54-59.
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И накрая достигаме до най-високата и последна форма на примата: универсалния примат. Продължилото цяла епоха анти-Римско предубеждение е довело
някои православни канонисти до това, просто да отричат съществуването на
подобен примат в миналото или нуждата от него в настоящето. Но едно обективно изследване на каноническото предание не може да не установи, извън всяко съмнение, че едновременно с местните „центрове на съгласие” или примати,
Църквата е познавала също и универсалния примат. Еклезиологичната грешка
на Рим не се състои в твърдението за нейния универсален примат. Тя по-скоро
се състои в идентификацията на този примат като „върховна власт”, което
превръща Рим в principium radix et origio38 на единението на Църквата и на самата
Църква. Еклезиологичното изкривяване обаче, не бива да ни скланя към просто
отричане на универсалния примат. Напротив, то следва да насърчи неговата
истинна православна интерпретация.
Невъзможно е да се отрече, че дори преди появяването на местните примати,
Църквата, още от първите дни на нейното съществуване има един вселенски
център на единение и съгласие. В апостолския и иудео-християнския период,
това е била Иерусалимската Църква, а по-късно Римската – „предстоятелстваща в agape” според св. Игнатий Антиохийски. Тази формула и определението на
универсалния примат съдържащо се в нея са подробно анализирани от Афанасиев39 и тук не е нужно да повтаряме неговия аргумент, нито ще можем да цитираме всички свидетелства на Отците и съборите, които признават Рим като
старша църква и център на вселенско съгласие40. Тези свидетелства с техния
консенсус и значимост можем да пренебрегнем единствено поради пристрастната полемика. Така се е случило обаче, че ако римските историци и богослови
винаги са интерпретирали това свидетелство в юридически понятия, като по
този начин са изопачавали истинското му значение, то православните им опоненти систематично са омаловажавали самото свидетелство. Православното
богословие все още очаква една истинска православна оценка на универсалния
примат през първото хилядолетие от църковната история – оценка, която да е
свободна от полемически или апологетически преувеличения. Подобно изследване
със сигурност ще разкрие, че същността и целта на този примат е да изразява
и съхранява единението на Църквата във вярата и живота; да изразява и съхранява единомислието на всички църкви; да ги предпазва от това да се самоизолират в църковен провинциализъм, губейки „католичните” връзки, отделяйки се
от единството на живота. Този примат в крайна сметка означава поемане на
грижата, sollicitudo41, за църквите, тъй че всяка от тях да може да пребивава в
онази пълнота, която винаги е цялото „католично” предание, а не някоя негова
„част”.
38

„Encycl. S. Offic. Ad Episcopos Angliae, 16 Sept. 1864,” in: Denzinger Banwart, ed., 10, no. 1686.
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„Кафолическая Церковь”, в: Православная Мысль, № 11, 1957. стр. 17-44
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От друга страна много свидетелства от римо-католическа гледна точка са събрани от P. Batiffol, L'Eglise
Naissante et le Catholicisme, Paris, 1927; La Paix Constantinienne, Paris, 1929; Le Siège Apostolique, Paris, 1924;
Cathedra Petri, Paris, 1938.
41

Забележително е, че след като анализира всички раннохристиянски свидетелства за примата на Рим,
Batiffol достига до почти идентично заключение – „Папството от първите векове е авторитетът, който Римската
църквата упражнява сред другите църкви; авторитет, който се състои в грижа те да следват истинното предание
на вярата ... и който е свойствен единствено на Римската църква” - Cathedra Petri, p. 28
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От този кратък анализ на понятието за примата можем да изведем следното
общо заключение: приматът в Църквата не е „върховна власт”, понеже тази
идея е несъвместима с природата на Църквата като Тяло Христово. От друга страна приматът не е просто „председателство”, както се разбира това
понятие в съвременните му парламентарни и демократични конотации. Той се
корени, както и всички останали функции, в Църквата-Тяло Христово. Във всяка
църква изцяло пребивава и винаги се „актуализира” Църквата Божия; и отново
всички църкви заедно са същата онази неделима Църква Божия, Тялото Христово. Божията Църква се проявява в множествеността на църквите; но понеже
онтологически те са същата онази Църква, тази онтологическа идентичност
се изразява в една видима, жива и постоянно обновявана връзка: единството на
вярата, единството на действието и мисията, общата грижа за всичко, което
съставлява задачата на Църквата in statu vitae. Местната църква не може да
се изолира, сама да стане център, да живее „сама по себе си” и според собствените си местни и частни интереси, защото пълнотата, която конституира
самото й същество е и пълнотата на католичната вяра и католичната мисия,
пълнотата на Христа, Който изпълва всичко във всичко. Църквата не може да
осъществи тази пълнота, да я направи собствена, и, по този начин да бъде
Църква, без ipso facto да живее във всички и чрез всички; а това означава да
живее в универсалното съзнание за Църквата „пръсната по целия свят и пак
пребиваваща сякаш в един дом”. Една местна църква, откъсната от тази универсална „koinonia”, всъщност представлява contradictio in adjecto, защото тази
кинония е самата същност на Църквата. И тя има, следователно, своя форма
и израз: примат. Приматът е необходимият израз на единението във вярата и
живота на всички местни църкви, на тяхната жива и действена кинония.
Сега можем да се върнем към първата ни дефиниция на примата. Приматът
е власт, но като власт той не е различен от властта на епископа във всяка
една църква. Той не е по-висша власт, а същата онази власт, само че изразена,
проявена, осъществена от един. Примасът може да говори от името на всички,
защото Църквата е една и защото властта, която той упражнява е властта
на всеки епископ и на всички епископи. Нещо повече, той трябва да говори от
името на всички, защото самото това единение и съгласие, за да бъде действено, изисква един специален орган за изразяване, изисква уста и глас. Приматът
следователно е необходимост, защото в него е израза и проявлението на единството на църквите като единение на едната Църква. Затова е важно да се
помни, че примасът, такъв, какъвто го познаваме от каноничното ни предание,
е винаги епископ на местна църква, а не „епископ въобще”, и че приматът му
принадлежи именно заради неговия статус в собствената му църква42. Това не е
лична харизма, а по-скоро функция на цялата Църква, изпълнявана от един неин
епископ. Ранното предание ясно показва примата на Римската църква, макар ние
да не знаем почти нищо за първите Римски епископи, които, очевидно, са служели
за изпълнители на този примат. Ето така идеята за примата изключва идеята
за юрисдикционна власт, но предполага друга власт – тази на един „ред”, „чин”
на църквите, който не ги подчинява една на друга, а способства всички те да
42

G. Florovsky, The Sacrament of Pentecost, in: Sobornost, March 1934, p. 31
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живеят заедно този общ живот във всяка отделна църква и всяка отделна – във
всички, като по този начин изпълват тайнството на Тялото Христово, пълнотата, която изпълва „всичко във всички”.

VIII.
Това схващане за примата, както вече беше казано, се корени в „евхаристичната еклезиология”, която, убедени сме, е изворът на православното каноническо
и литургическо предание. В резултат от нейната „метаморфоза”, ако не, изкривяване, се появява друг един тип еклезиология, която нарекохме „универсална”. Тя води по необходимост до разбирането и практиката на примата като
„върховна власт” и, по този начин, до схващането за един универсален епископ
като източник и основание на юрисдикцията в цялата църковна структура.
Православната Църква е осъдила това изкривяване в неговата чиста и открита
римокатолическа форма. Това обаче не означава, че нашият църковен живот е
очистен от тази повреда. Универсалната еклезиология е постоянно изкушение,
понеже, в крайна сметка тя е именно естествената, натуралната, бидейки
резултат от едно „натурализиране” на християнството, неговата адаптация
към живота „според началата на този свят, а не според Христа”. Само историческите източници на това изкушение на Изток се различават от тези на
Запад. И доколкото всичките противоречия вътре в Православието очевидно се
съсредоточават върху този основен въпрос за Църквата, трябва да завършим
тази статия с един кратък анализ на собствените ни недостатъци.
Православното мнение, че Църквата в живота си се основава на принципа на автокефалията възниква сравнително късно, като тук понятието „автокефален”
се прилага изключително към Източните патриархати или големите национални църкви. Според това мнение, принципът на автокефалия е не само принцип
на историческо”изразяване” от страна на Църквата на нейната универсална
структура, но именно самото еклезиологично основание на Църквата и нейният
живот. С други думи на уникалния универсален организъм на Римската еклезиология тук биват противопоставени „автокефалните” организми, всеки от които
се състои от няколко „диоцеза”, поставени под един център на „върховна власт”.
Всички тези „автокефалии” са абсолютно равни помежду си, и това равенство
изключва съществуването на универсален център или примат43.
Появата на тази теория и почти единодушното й приемане от съвременните
православни канонисти е твърде показателно. На първо място, принципът на автокефалия през последните няколко века наистина е бил единственият принцип
на организация на Православието и, по тази причина, тя „изпълнява роля на” каноническо правило. Причината е ясна: „автокефалията”, разбирана по този именно начин е напълно адекватна за специфично Източната форма на християнски
43
Най-„богословският” изказ на тази теория може да се намери в споменатите по-горе статии, на иеромонах
Софроний и Е. Ковалевский. Тя бива отстоявана по един по-юридически начин от С. В. Троицкий; Вж. Мейендорф И.Ф., „Константинополь и Москва”, в: Церковный вестник Западно-Европейского Православного Русского
Экзархата, № 16. стр. 5-9. И накрая, тази теория бива оправдана от гледна точка на църковния национализъм
от Польский М., прот. Каноническое положение высшей церковной власти, Jordanville, 1948; Вж. моята Церковь и церковное устройство, Париж, 1949
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„национализъм”, или – редуциране на Църквата до „естествения, природен свят”.
Това на свой ред обяснява защо от всички възможни форми именно „автокефалията” стана, в продължение на векове, „изпълняваща ролята на каноничен закон” в
Източната Църква и днес се приема от мнозина като вечен и неизменен принцип
на нейното каноническо предание.
Всички недъзи на еклезиологичното съзнание на Изтока могат да бъдат приписани на два основни източника: сближаващата „идентификация” на Църквата с
държавата (Византийската „симфония” и нейните разновидности), и религиозния
национализъм. Тези двете обясняват неподлежащия на възражения триумф на
теорията за „автокефалията”.
Идентификацията на Църквата с държавата (вж. обърканата и често трагична
история на византийската теокрация) е променила в дълбочина самата идея за
власт в Църквата. Тя все повече се е формирала по „юридическия” модел на държавата и в резултат на това, схващането й като харизматично служение вътре в Тялото Христово е отслабнало. По-точно казано, появил се е разлом между
тайнодействената, сакраменталната и юридическата власт. Разбира се, за да
получи властта си епископът все още трябва да бъде ръкоположен. В действителност обаче, източникът на неговата „юрисдикционна власт” е възложен на
една „върховна власт”, пред която той става „отговорен”. Докладът, който
епископът дава на синода е най-добрият пример за тази промяна, доколкото той
показва, първо, бързата трансформация на функцията на синода във Византия, и
второ: също така стремителния ръст на истинската „мистика” на върховната
власт в лицето на патриарха.
Знаем, че в ранната църква синодът е бил по самата си природа събрание на
епископи (т. е. – едно повече или по-малко регулярно свикване, а не постоянна
институция). Имало е редовни и извънредни синоди, но при всички тях същественото условие за самата им „функция” е била живата идентичност на всеки
епископ с неговата църква – защото единствено като „глава” на своята църква
(неговия proistamenos в най-дълбинния смисъл на тази дума) той е взимал участие в синода, който пък по този начин се е превръщал в израз на единението и
единомислието на църквите като Църкви на Бога. От четвърти век нататък,
макар и не навсякъде едновременно, тази идея за синода е била постепенно
изместена от друга: идеята за върховна и централна власт над църквите. Найярък пример тук е прочутият synodos endemousa в Константинопол, който се
превръща в модел за бъдещия „синод”. Макар първоначално да се е случил, като
синод ad hoc – случайна среща на епископи, които са се оказали едновременно
в Константинопол – този синод става малко по малко перманентен орган на
власт, подпомагащ патриарха44, като в резултат условието за участие в него
става обратното: епископът оставя църквата си, за да стане член на това
управляващо тяло. Епископите стават, така да се каже, „власт в самите тях”,
и синодът им се превръща във върховна или централна власт. Една стъпка ги е
44
Скабалланович, Н. А., Византийское государство и церковь в XI веке от смерти Василия II Болгаробойцы
до воцарения Алексея I Комнина, Санкт-Петербург, 1884.; E. Gerland, "Die Vorgeschichte des Patriarchats des
Kpl.,”in: Byz. Neues Jahrb, IX, 218.
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деляла, от юрисдикционна гледна точка, от това да станат представители или
делегати на тази висша власт дори в собствените си църкви. Това, разбира се,
е само схема, но не би било трудно тя де се подкрепи с факти45. Пътят на Руската църква от synodos endemousa до „управляващия Синод” на Руската църква е
разчистен, макар и, наистина, усложняван от влиянията на западното и протестантското „синодално” право... И все пак източникът на двете е в държавата,
в идеята за „върховна власт” като източник на всяка „местна власт”.
Не по-малко характерно е развитието на това, което можем да неречем „патриаршески мистицизъм” и което за първи път се проявява в развитието на властта на Константинополския патриарх. По съществото си споменатият мистицизъм е радикално различен от този на папата. Последният се корени в опита
на Църквата като универсален организъм, призван да доминира света; първият
обаче, се състои в паралелизма между църква и империя, която изисква един
църковен „контрапункт” на basileus-а. Макар да се налага да повтаряме отново
и отново, че корена на властта на византийския патриарх не е „жаждата за
власт”, а „византийската аналогия” между двете върховни власти46, все пак, тук
също държавата, а не църквата оформя тази нова идея за власт.
Метаморфозата на самото понятие за „власт”, нейното откъсване, дори и
частично, от еклезиологията на Тялото Христово, и, като естествен резултат:
усилването на „върховната власт” – всичко това съставлява първата, но и найтрагична криза в историята на православната еклезиология. Дошло е време,
струва ни се, да признаем открито, че византийският период на нашата история, който в много отношения си остава за нас златен век на Православието,
е наченала, независимо от това, една еклезиологична болест. Мистицизмът на
„симфонията” (имащ за единствена алтернатива монашеската „пустиня” и индивидуалния спасителен труд) е възпрепятствал реалността на Църквата като
Божий Народ, като Църква на Бога и Тяло Христово проявено и съградено във
всяко място. Този мистицизъм беше триумфът на универсалната еклезиология
във византийската й форма.
Държавата и нейната идея за власт са обаче, само първата от двете основни
причини за тази болест. Втората, не по-малко важна по своите последствия
причина, е ръстът на религиозния национализъм. Струва ми се, че никой не би
отрекъл факта, че един от плодовете на византийската теокрация, който дълго
време препятства живота на Православния Изток, е ръстът на онези религиозни национализми, които малко по малко идентифицираха Църквата, структурата и организацията й, с нацията, правейки я религиозно проявление на националното съществуване. Това национално съществуване обаче, колкото и да е
естествено, а затова и легитимно, е по самата си същност едно „частично”
съществуване – съществуването като „част” от човечеството, която, макар
и не задължително враждебна към останалите „части”, е все пак противопоставена на тях като „своя собствена” спрямо „чужди”. Ранната Църква е знаела
45

„Избрание Патриархов в Византии”, в: Византийский Временник 22, 1915-16
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Вж. моите статии, "Судьба Византийской Теократии", в: Православная Мысль, т. V, 1947 г., стр. 130-146;
"Byzantine Theocracy and the Orthodox Church," St Vladimir's Theological Quarterly 1:2 (1953), 5-22
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за себе си, че е tertium genus, в който няма ни елин, ни иудеин. Това означава, че
тя е прогласявала и предавала един Живот, който, без да отхвърля „частичния”
и естествен, природен живот, е можела да го преобрази в „цялост” или „католичност”. Оттук следва да е ясно, че религиозният национализъм е по същество
ерес в Църквата, защото редуцира благодатта и новия живот до „природа” и
прави последната формален принцип на църковната структура. Това не означава,
че не може да има християнски народ или християнско призвание на една нация;
то означава само, че една християнска нация (т. е., нация, която е приела християнското си призвание) не става Църквата. Защото природата на Църквата е
Тялото Христово, тя принадлежи на Царството на бъдещия век и не може да се
идентифицира с нищо в „този свят...”
И все пак именно този религиозен национализъм в съчетание с новото „парадържавно” понятие за власт, дадоха основанието на новата теория за автокефалията и я превърнаха векове наред в „изпълняваща ролята на каноническо право” в
Православния Изток. На други места съм се опитвал да покажа слабите пунктове в съвременните опити да се оправдае тази теория и да бъде издигната до
положение на еклезиологичен абсолют. От гледна точка на това, което ни интересува тук, обаче, негативното значение на тази теория (защитавана, от една
страна, като оправдание на националните разделения в Православието, а от
друга – като санкция за преобладаващия административен централизъм) внася
в православната доктрина на Църквата собствено елементите на „универсална
еклезиология”, която тя и без това отрича и осъжда. Тази теория препятства
тайнодействената структура на Църквата, кореняща се в нейния живот като
Тяло Христово чрез една „национална” структура, като по този начин я прави
природен организъм.
Много е писано за съществената невярност на тази теория и гибелните й пос
ледствия за живота на Църквата. Можем да заявим, че църковното съзнание
никога не я е „получавало” като Предание – като свидетелство за природата на
Църквата. Нито доктрината за „петте сетива”, която е първата реакция на
византийските канонисти към римските претенции; нито дори абсолютният „автокефализъм” на националните теокрации, сам роден от борбата срещу теокрацията на Византия, нито, накрая, синодалният режим на Руската Църква – никое
от тези не успя да бъде прието като органичен израз на църковното съзнание
или да препятства до край истинните и живи източници на църковния живот.
Този източник още е в истинното каноническо предание и в тайнствата, чрез
които Църквата живее и се осъществява ...
Необходимо ли е да споменаваме цялата вреда извършена над Църквата от това
изпълняващо ролята „канонично право”, откъснато и така от живите извори на
православната еклезиология? Вреди като, от една страна, бюрократичния дух,
който преобладава в Църквата и я превръща в „религиозен отдел”; липсата на
жива „съборност”, превръщането на диоцезите в просто административни единици, които живеят под контрола на абстрактни „центрове”; пропастта между
„властта” и тялото на Църквата и, като резултат от това, „бунтът на масите”; внасянето в Църквата на идеите за „представителство на интересите”
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на тази или онази категория, била тя „мирянският контрол” или разделението
между клира и миряните, и т. н.... Или, от друга страна, дълбокото и трагическо
разделение на Православието на национални църкви, всяка безразлична към другите, живееща в и за себе си; кризата на универсалното съзнание, и отслабването на католичните връзки...
Трябва да се надяваме, обаче, че тази криза не е смъртоносна. Силата Христова
се проявява напълно в немощ и вратите адови няма да надделеят над Църквата.
В страдания и скърби днес се явява един нов копнеж по истината за Църквата,
нов интерес за откриване на истинските източници на нейния живот. Въпросът, който поставихме и се опитахме да отговорим, колкото и частично и схематично, в тази статия – този за „примата” – не може да бъде отделен от едно
дълбинно и последователно завръщане към православната еклезиология.
Превод от английски: Слава Янакиева

46

2009 / брой 5 (40) Пролет

Дякон Сава (Щони) Кокудев е магистър по културология и по богословие на Философския и Богословския факултети на СУ „Св. Климент Охридски”.
Служи в храма-подворие „Св. Николай Чудотворец”
в София. Докторант е по история на византийската култура в СУ „Св. Климент Охридски”.

дякон Сава Кокудев

Епиклезисът в
светлината на дебатите от
фераро-флорентинския събор
Западносредновековното учение за Евхаристията се сблъсква с едно твърде
различно източно евхаристийно богословие в рамките на дебатите от ФерароФлорентинския събор (1439 – 1444). В този сблъсък между другото бива поставен спорът за епиклезиса и ролята му в освещаването на светите Дарове в
Евхаристията. От хоризонта на овеществяващото учение за transsubstantiatio
и „наместническия” патос в западното литургическо богословие въпросът за
епиклезата изглежда придобива литургико-археологическа трактовка и се превръща във въпрос за древността на епиклезиса. Латинските богослови се опитват да докажат, че важността на епиклезиса на Изток е продукт на гръцката
литургическа практика, докато те самите настояват на подготвителния характер на епиклезиса в смисъла на призоваване на Светия Дух върху вярващите, за
да станат те достойни да се причастят. Така или иначе, епиклезисът се схваща
от латинците като един друг (алтернативен, непонятен, погрешен) момент на
пресъществяване в континуума на евхаристийния канон и като своеобразен акт
на неверие от страна на православните.
Възможни са различни подходи към този проблем. Единият от тях е да го разглеждаме като литургико-археологически въпрос, т.е. да го превърнем във въпрос
от църковно-обреден порядък. Това обаче ще ни въведе в една музейна реалност, далеч от разбирането на живата и жизнена философия на православието.
Другата възможност е да върнем този въпрос на литургическото богословие,
което ще го обясни откъм същностната му страна. Това означава да видим
епиклезата като литургическо изповедание на живата вяра в непрестанната
мистична Петдесетница на Църквата, в която Духът Свети е освещаващата
и извършителна сила. Тази вяра е догматическо изповедание, затова и проблемът за епиклезата ще бъде разглеждан като догматически проблем, а не като
литургико-археологически.
Тук ще се твърди, че в историческото развитие на евхаристийния чин на меса-
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та Римската църква започва да минимизира в контекста на цялото молитвата
на епиклезиса и тя изменя своето значение. Ще се опитаме да покажем това
по-надолу в едно съпоставително сравнение на чиновете на Римската меса и
Златоустовата литургия. Вследствие на този процес, развиващ се успоредно
и в тясна връзка със затвърждаването на „имперсониращото богословие“1, на
Запад освещаването започва да се осмисля като извършвано чрез установителните слова „Accipite, manducate, hoc est enim corpus Meum” („Вземете, яжте,
това е Моето Тяло”, Мат. 26:26). Важно е да се подчертае догматическото
измерение на това схващане и на тази промяна. Свещеникът, по това учение,
обладава пълнотата на благодатта, както Самия Христос, за Когото не е необходимо да призовава Светия Дух, понеже е неотделим от Него. По същия начин
и за неговия наместник (Римския първосвещеник или пълномощник свещеник),
който е извършител на тайнството света Евхаристия, това не е необходимо.
По силата на филиоквистката триадология Светият Дух изхожда от Сина, а
тук свещеникът е наместо Сина, действащ като-Него. Тъкмо това прави възможно съществуването на западното учение за Светия Дух като съслужител
(συνλειτουργóς) на свещеника2.

Епиклезисът в чина на анафората
Анафората е главната част на евхаристийното богослужение (светата Литургия), чийто план и съдържание са наследени от най-древни времена, и с основание можем да твърдим, че тази част от богослужението е претърпяла най-малки
изменения в текста на молитвите, при това чисто формални, а не съдържателни. Напълно уместно е да смятаме, че по съдържание евхаристийната молитва
на Златоустовата литургия, която най-често се служи днес в православния
свят, произхожда още от апостолско време.
Анафората заема своето място в богослужението след всеобщото изповядване
на Символа на Вярата от Народа Божий. Последното, освен свидетелство за
единомислие във вярата, представлява и предобраз на бъдещата тайнствена
благодарствена (евхаристийна) молитва3. Дяконът възглася: „Да стоим добре,
да стоим с благоговение, да внимаваме, за да принесем в мир светото възношение“ (τήν άγίαν άναφοράν), на което певците отговарят: „Милостта на мира
е хвалебна жертва”. Изпросеният свише мир се принася в хвалебна жертва
на Онзи, Който е казал „Милост искам, а не жертва” (Мат., 9:13). Възвестява се
1

Терминът е на проф. Янакиев и означава тенденцията в западното богословие да се схваща служението на
свещенството „in Persona Christi”, „в Христово Лице“, т.е. свещеникът в литургията стои на мястото на Христа
като „minister sacramenti” и „vice Christus”. Tози процес е свързан с постепенното нарастване на пълномощията на Римския първосвещеник и се намира в тясна връзка с развитието на папизма на Запад. Имперсониращото богословие е догматизирано на Тридентския събор, а на Фераро-Флорентинския събор за първи път ясно
e заявeно чрез два трактата – Chartula на Торквемада и Exultate Deo на папа Евегений IV, председателстващ
събора. Учението за освещаване на св. Дарове само чрез словата на свещеника е повлияно от тенденцията на
имперсониращото богословие и среща съпротива от православна страна в лицето на св. Марк Ефески, който
пише ответен трактат За това, че не само с произнасянето на словата на Спасителя се освещават Божествените Дарове, но чрез последващите ги молитви и благословението на свещеника, чрез силата на Св. Дух. Поподробно вж. Погодин, А. Св. Марк Ефеский и Флорентинская уния, N.Y., 1963.
2

A. Nägle, Die Eucharistielehre des hl. Joh. Chrusostomus, Strasbourg, 1900, Ss. 124-127.

3

Св. Максим Изповедник, Мистагогия, гл. XVIII., P.G., IV, col 140A
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принасянето на тази обещана за нас жертва, която е най-велико милосърдие към
нас и многоочакваният плод на примирението с Бога. След това свещеникът се
обръща към народа със заключителните слова на Второто послание на св. ап.
Павел към Коринтяни (13:13): „Бла годатта на Наши я Господ Иисус Христос
и любовта на Бога и Отца, и общ уването със Свети я Ду х да бъдат
с всички вас”, на което народът отговаря: „И с твоя д у х”. Смисълът на
„поздрава“ е в пребъдването („да бъдат”) в изпросеното от всяка от Ипостасите на Св. Троица съвършено благо: от Сина – благодат, от Отца – любов, и от
Духа Светаго – приобщаване.
Следващият възглас на свещеника: „Д а издигнем сърцата си на горе”, е от
най-древните литургически възгласи, който обозначавал прехода на вечерното
събрание в евхаристийно. Отговорът „Издигнати с а к ъм Господа” означава
съгласието на верните във възвисяването на помислите на сърцето там, където е неговото съкровище – при Христос4 .
Със словата на свещеника „Да благодарим на Господа” и отговора на народа:
„Достойно и справедливо е да се покланяме на Отца и Сина и Светия Дух –
Троица Единосъщна и Неразделна“ започва самата благодарствена, т.е. евхаристийна молитва (частта на т.нар. prefatio), откъдето и самото тайнство на
„Евхаристията“ получава едно от своите най-древни имена. В нея, подобно на
благодарението, което извършил Спасителят на Тайната Вечеря, преди да преподаде на учениците Си Тялото и Кръвта Си (Лука 22:17-19), свещеникът предстоятелства Евхаристия („благодарение“) към Бога, което Църквата извършва
за всички Божии благодеяния, явни и неявни, и особено за изкупителното Дело на
Неговия Единороден Син Господ Иисус Христос. Всички древни литургии, още от
онези в Диадахи („Учение на дванадесетте апостоли”) и описаните от св. Юстин Философ, започват анафората точно с думите „Да благодарим на Господа”
и имат за съдържание благодарението на Господа за всички Негови блага. Ето
как следва този момент в литургията на св. Йоан Златоуст:
Достойно и справедливо е да Те възпяваме, да Те благославяме, да Те хвалим,
да Ти благодарим, да Ти се покланяме на всяко място на Твоето владичество.
Защото Ти си Бог неизказан, неизследим, невидим, непостижим, Който вечно съществуваш и винаги си един и същ, Ти и Единородният Твой Син и Светият Твой
Дух. 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. За всичко това благодарим на Тебе, и на Единородния Твой Син,
и на Твоя Свети Дух, за всички сторени за нас видими и невидими благодеяния,
които знаем и които не знаем. Благодарим Ти и за тази служба, която благоволи да приемеш от нашите ръце, макар и пред Тебе да стоят хиляди архангели
и безброй ангели, херувими и серафими, шестокрили, многоочити, които високо
летят.
Още най-древните паметници са съхранили тази молитва. Съгласно тези найдревни литургически традиции всички евхаристийни молитви трябва да бъдат
4

Вж. св. Николай Кавасила, Тълкуване на божествената литургия, гл. XXXVII, P.G., CL, col 452.
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обърнати към Бога Отца. Някои от частите обаче остават с преимуществено
съдържание към една от Троическите Ипостаси. Така например молитвата prefatio
говори за творческата деятелност на Бога Отца, докато последващата я молитва sanctus прославя изкупителния подвиг на въплътеното Слово Божие заедно с
anamnesis, след който следва epiclesis, т.е. призоваването на Светия Дух.
В собствения си край молитвата преминава в ангелско славословие: „А небе сните сили пеят, възк ликват, възглас ят победната пе сен и казват...”, на което народът отговаря със: „Свят, Свят, Свят е Господ С аваот. Пълни с а небето и зем ята с Твоята слава...”, напомнящо ни за
мистическите откровения на пророците Исая (6:3) и Йезекиил (1:10), както и
тези на св. Ап. Йоан Богослов (Откр. 4:6-8). Нейното значение се отнася към
предобразяване на бъдещото съединение със славословещите около Престола
Божий безтелесни и мисловни сили (ангели, архангели, херувими и серафими),
при което човешката природа ще бъде хармонизирана с тях в тъждествено
и неизменно вечно движение около Бога и ще възпява заедно с тях Едната
Триипостасна Божественост5. Оттук тази молитва преминава в молитвата
на Sanctus, с която е тясно свързана органически и логически. Съпоставянето
на съдържанието на тези молитви с онези от синагогалния чин на богослужение
разкрива поразителна приемственост, която указва тяхната древност отвъд
апостолските времена, далеч назад във времената на Ветхия завет. Към това
Църквата прибавя думите „Ос анна във висините! Бла гословен е, Който
иде в името Господне. Ос анна във висините!”, думите, отправени към
отиващия на доброволна смърт Спасител6, които тук са отправени към отиващия на евхаристийно заколение Агнец. В такъв смисъл мистическото съзерцание
на Божията слава, на предвечната Му сила, могъщество, светост и красота са
свързани в литургическото съзнание на Църквата с видението на шестокрилите
и многоочити Херувими и Серафими, както и със съзерцанието на Христовата
слава, т.е. с Неговите изкупителни Кръстни Страдания.
Заедно с тези блажени сили и ние, човеколюбиви Владико, възкликваме и казваме:
свят си и пресвят Ти и Единородният Твой Син и Светият Твой Дух; свят и пресвят си и великолепна е Твоята слава, защото Ти тъй си възлюбил Твоя свят, че
отдаде Своя Единороден Син, та всеки, който вярва в Него, да не погине, но да има
вечен живот; и Той, като дойде, и като изпълни всичко промислено за нас, в нощта,
в която беше предаван, или по-точно Сам се предаваше за живота на света, като
взе в Своите свети и пречисти и непорочни ръце хляба, благодари и благослови,
освети, разчупи и даде на Своите свети ученици и апостоли, като каза:
Вземете, яжте, това е Моето тяло, което за вас се преломява за опрощаване на
грехове. Амин. А също и чашата подир вечерята : Пийте от нея всички, това е
Моята кръв на Новия Завет, която за вас и за мнозина се пролива за опрощаване
на грехове.
Молитвата на анамнезиса, както и тайноустановителните слова, от които про5

Св. Максим Изповедник, Мистагогия, гл. XIX.

6

„Осанна” в превод означава „Спаси, Господи”.
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изхожда, представляват неотменна част от евхаристийния канон. Като изпълнение на Господнята заръка: „това правете за Мой спомен (Лука 22:19; 1 Кор. 11:24),
тя е и установяване на Тайнството на тайнствата, и завет за изпълнението –
„докле дойде Той” (1 Кор. 11:26). Тя е спомен за това, че Господ реално присъства
в тайнството, а не под някакъв външен вид, защото именно чрез това възпоменание на спасителните Страсти, този анамнезис, се извършва тайнството:
„Защото, колчем ядете тоя хляб, и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта
на Господа, докле дойде Той”(1 Кор. 11:26). Схващайки Страстите в смисъла на
едно от благодеянията върху човешкия род, тази молитва-спомен продължава
благодарението, което се принася от началото на евхаристийния канон.
И тъй като възпоменаваме тази спасителна заповед и всичко, извършено за нас:
кръста, гроба, тридневното възкресение, възнесението на небето, сядането
отдясно и славното второ пришествие... Тези Твои дарове от всичко, което е
Твое, принасяме на Тебе, за всички и заради всичко.
Народът: Тебе възпяваме, Тебе благославяме, на Тебе благодарим, Господи, и молим Ти се, Боже наш, и молим Ти се, Боже наш, и молим Ти се, Боже наш.
За древността на анамнезиса и неговия смисъл свидетелстват много паметници7. Характерно е разпростирането на възпоменанието върху всички времена,
а не само върху миналото. В евхаристийното възпоменание се губят границите
между минало, настояще и бъдеще, понеже евхаристийната словесна и безкръвна
служба е извънвремева и не се подчинява на нашите чувствени възприятия и
нашата логика. В Литургията ние си спомняме и бъдещето! Подобно на ветхозаветните пророци, говорещи за бъдещи събития в минало време (изразено в
древноеврейския чрез особеното „пророческо“ граматическо време „perfectum
propheticum”), за които не съществували времеви граници, така и предстоятелят
на евхаристийното приношение спомня не само Кръста и спасителните Страсти, но и Възкресението, и Второто пришествие8. Това възпоменание (anamnesis)
се явява преход към последващата молитва на призоваването (epiclesis) по такъв начин, че в някои литургии те са трудно отделими една от друга.
На това място обикновено следва много древният чин на въздигане на светите
Дарове. Молитвата на Sanctus в литургията на св. Василий Велики говори как
Спасителят на Тайната Вечеря „приемайки хляба в светите Свои пречисти ръце,
показа на Тебе Бога и Отца”, в което се разпознава възношението (анафора от
гр. άναφέρω) на Даровете. У св. Василий тази молитва вероятно се оказва заемка от по-древната литургия на ап. Яков. Следва молитвата на епиклезиса:
Още ти принасяме тази словесна и безкръвна служба и просим, и молим, и умоляваме: изпрати Твоя Свети Дух върху нас и над тези предлежащи дарове. И
направи този хляб драгоценно тяло на Твоя Христос. Амин. А това, което е в
7
Св. Юстин Философ, Апология I, 46, Разговор на Трифон с юдеите, гл. 41. Свидетелствата продължават в
чиновете на древните литургии, напр. в литургията, описана от св. Иполит, както и тази от Апостолски Постановления, кн. VIII, която съдържа особена редакция на анамнезиса.
8

Засвидетелствано е още в древните литургии на св.ап.Яков (гръцки) и св.ап.Марк, вж.Brightman, Liturgies
Eastern and Western, с. 52-53.
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тази чаша, драгоценна кръв на Твоя Христос. Амин. Като ги претвориш чрез
Твоя Свети Дух. Амин, амин, амин.
След словата на призоваването (епиклезиса) свещенодействието е завършено и
извършено, даровете са осветени, жертвата е приготвена и великият и пресвещен Агнец, заколен за греховете на света, лежи на светата трапеза9.
Според отците на Църквата в последователността на анафората (prefatiosanctus-anamnesis-epiclesis) се изявява принципа на самото богослужение. По-специално обръща внимание на това св. Марк Ефески в трактата за освещаването
на светите Дарове, изложен на Фераро-Флорентинския събор. Цялото евхаристийното богослужение (събрание-вход-приношение-възношение) достига своя връх в
епиклезиса, молитвата, която завършва и осмисля общото дело (λειτουργία). И
това се случва в категориите на новото време, в което се извършва Евхаристията, защото тя съединява в едно „всичко за нас станало”, цялата Тайна на Спасението, извършена от Христа и дарувана нам. Самото Възпоменание е изповядване
и знаене на реалността на тази Тайна, така както цялата Евхаристия не е повторение, а явяване, дар, опит „в този свят”. Целият обряд на Литургията е едно
постепенно явяване на тези реалности, в които се състои спасителното дело
Христово, на спасителния дар Христов, в Когото получаваме достъп до Отца, причастие в Светаго Духа и предвкусваме Неговото Царство10. И ето тази епиклеза, намираща се в края на евхаристийния канон, е тъкмо това явяване и този дар,
но и неговото приемане от Църквата („изпрати Твоя Свети Дух върху нас...”).
Понеже православното богословие не схваща призоваването на Светия Дух като
отделен акт, чийто обект се явяват Хлябът и Виното. Целта на Евхаристията
не е в претворяването на хляба и виното, но в нашето причастие към Христа,
Който, ставайки наша храна и наш живот, явява Църквата Си като Свое Тяло.

Свидетелството на древните литургии
Един от най-древните евхаристийни паметници от II век е литургията, описана
от св. Юстин Философ. Фактически описанията са две – в 65–66 гл. на Апология
е описана кръщелна, а в 67 гл. обичайна литургия, извършвана в „Деня на Слънцето“ (Денят Господен, първия ден на седмицата). Като цяло тези описания са
изпълнени с харизматични настроения и звучат твърде неясно за нас. Отбелязва
се, че благодарението (евхаристийната молитва) се „извършва подробно” (I Апология, гл. 65), „доколкото свещеникът може” (гл. 67), без да се предлага никакъв
записан чин на това благодарение11. На друго място, в 66 гл., се говори за освещаването чрез благодарение: „ние приемаме това не като обикновена храна или
обикновено питие; но както Христос, нашият Спасител, Словото Божие, се въплътил и имал плът и кръв заради нашето спасение, по такъв начин и тази храна,
над която е извършено благодарение чрез молитвата на словата Му (курсив
мой), и от когото чрез уподобяване получава храна нашата кръв и плът, е както
9

Св. Н. Кавасила, Тълкуване..., гл. XXVII.

10

Шмеман, Евхаристия, гл. XI, VII, Париж, 1984.

11

„свещеникът въздава в Името на Сина и Духа Светаго благодарение и слава на Отца за всичко, и подробно
извършва благодарение...”
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сме научени – плът и кръв на този въплътен Иисус”12. Неопределеното изказване
предизвиква ред хипотези върху това какво се има предвид под „молитвата на
словата Му”. Така някои учени разбират под това „благодарение“ установителните думи (institutio), други – епиклезиса, а трети – Господнята молитва. Тук ще
приемем тeзата на редица учени, които са склонни да видят в „благодарението“
на св. Юстин целия евхаристиен канон13. Това е особено важно за нас, тъй като
хвърля светлина върху проблема за епиклезиса в Римската меса, на който ще се
спрем по-долу.
Адекватен опит за интерпретация на описанията на св. Юстин е този, който
прави съпоставка на описаната от него литургия с други древни литургии. Такова съпоставяне е възможно например с литургията от Апостолски постановления, кн. VIII14. Открива се поразителен паралелизъм :
Приношение на Даровете
благодарение, евхаристийна молитва (канон)
апостолският разказ за Тайната вечеря, т.е. словата на анамнезиса.
Ще се опитаме накратко да представим тази структура в литургията от Апостолски постановления, кн. VIII :
„Като спомняме, прочее, онова, което претърпя за нас, благодарим Ти, Боже [Отче – б.м.] Вседържителю, не както трябва,
но както можем, за да изпълним Неговата [на Христос – б.м.]
заповед.

Prefatio: Обобщаване на
благодарението за сътворението и промисъла за
нас, който се разкрива в:

В нощта, в която предаваше Себе Си, като взе хляб в Своите Установителните
свети и непорочни ръце, и като въздигна очи към Своя Бог и думи на Евхаристията
(institutio):Пoвествованието
Отец, преломи, даде на учениците си, казвайки:
Това е тайнството на Новия Завет. Вземете от това, яжте,
това е Моето Тяло за мнозина раздробявано за опрощаване
на греховете... Пийте от нея всички... Това правете за Мой
спомен.
Като спомняме, прочее, Неговите Страсти, Смърт и Възкресение, и на небесата Възшествие, и бъдещото му Второ Пришествие... принасяме ти, Царю и Боже по неговата заповед
този хляб и тази чаша, като ти благодарим...

12

за изкуплението и Установяването на Евхаристията на Тайната вечеря.

Възпоменание (anamnesis):
разкрива се като изпълнение на заповедта „Това
правете за Мой спомен”, а
но: п р и н а с я н е , п р е л о м яване, благодарене

Превод на фрагментите мой, от руски, по Керн, Евхаристия, с. 243, Париж, 1977.

13

A. L. Katansky, Otto Bardenhewer, Reinhold Seeberg, Gerhard Rauschen и Cyprian Kern. За останалите хипотези
вж. у Керн.
14

Опирайки се на извода на проф. Paul Draus, че и двете литургии принадлежат към един тип на т.нар. клементински анафори. Вж. у Керн, пак там.
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...и Те молим да погледнеш милостиво на тия предлежащи Да- Епиклезис:
рове пред Теб, Ти Боже [Отче] ...да благоволиш да ги приемеш, Изпълнение, завършек,
в чест на Христа, и да изпратиш Твоя Свети Дух, Свидетеля Явяване на Тайнството.
на Страданията на Господа Иисуса, върху тази Жертва, за да
яви този хляб като Тялото на Христа Твоего, и тази чаша –
като Кръвта на Христа Твоего... ”15
По смисъл целият евхаристиен канон, който е обърнат към Бога Отца, може да
бъде схванат като едно молитвено прославление и възхвала, в което се извършва една триединна евхаристия на деятелностите (Керн):
Творческа – на Бога Отца – молитва-благодарение за сътворението на света
и промисъла за човечеството.
Изкупителна – на Бога Сина – повествование за изкуплението и установяването на Евхаристията на Тайната вечеря.
Осветителна – на Духа Светаго – молитвата на призоваването на Светия
Дух.
В контекста на този паралелизъм с основание можем да смятаме, че и у св.
Юстин Философ споменатото „въздаване в Името на Сина и Духа Светаго благодарение и слава на Отца за всичко, и подробно извършване на благодарение...”
се отнася към цялата анафора. А това е силно свидетелство, че древните литургични непременно са включвали експлицитно епиклезиса като завършваща
молитва към Третото Лице на Св. Троица16.

Съдбата на епиклезиса на запад
Ако древните литургии неотменно познават епиклезата, а литургическите претенции на Изтока и Запада се сблъскват отчетливо едва през XV в., възниква
въпросът за точката на разбягване между двете традиции и нужда от рефлексия върху епиклезата на Запад. Различните възгледи на Изтока и Запада в невъзможността за „механичното” им единение издават коренно догматическо
разномислие между двете големи традиции по въпросите за освещаващата сила
(чрез триадологията) и властта в църквата (еклесиологията).
Що се отнася до Рим, административното и обредно-литургическо подчиняване
на цялото западно християнство постепенно води до обедняване на поместните литургически особености и обряди – милански, мозарабски, галикански. Древните литургически особености биват жертвани за сметка на унификацията на
църковния живот и по такъв начин римската меса остава единствена форма на
евхаристийно богослужение за латинското християнство.
15
Текстът на молитвата е по Brett, Thomas, A collection of the principal liturgies, used in the Christian church in
the celebration of the Holy Eucharist, London 1838., p.7., оригиналът на гръцки е публикуван у Hammond, C. E.,
Liturgies Eastern and Western, Oxford, Clarendon Press, 1878., с.17-19.
16

Срв. Salaville, Epiclesis euchar, col. 204-205.
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Съществуването на епиклеза в древните поместни литургии на Запада, както
и в Missa Romana, се потвърждава от редица западни учени17. Някои свързват
изчезването на поместните особености с възхода на папизма, говорейки за
съществени изменения в месата (V – VII в.), за които не знаем18. Особено интересно в тази посока е заключението на Odo Casel, че епиклезата в настоящия
смисъл на тази дума принадлежи към съществените признаци на първохристиянската литургия. Според него изглежда, че Рим малко или много изместил тази
древна молитва от своята литургия, но все пак целият канон на литургията
със своето обръщане към цялата Троица останал такава епиклеза в древния
смисъл19. Последното е особено важно за нас, тъй като ни дава повод да се опитаме да съпоставим в общи линии евхаристийните канони на Римската меса и
този на Златоустовата анафора, за да видим как стои въпросът със съществуването на епиклезис в Римската литургия.
Приемствеността в канона на Римската меса може лесно да бъде проследена
в общи линии. Най-древните ръкописи на Римската меса датират от VIII–IX
в., а техният оригинал може да бъде отнесен към V–VI век. Съчинението De
sacramentis на св. Амвросий Медиолански възпроизвежда с несъществени лексикални различия една част от Римския канон, чиято основна ядка следователно
се отнася към IV в. Съвременният Missale Romanum е съставен по образец на
един чиновник (Caeremoniale episcoporum), който пък следва образеца на друг служебник – Pontificale, изработен от известния литургист Дюран (кр. XIII в.), епископ на Менде. Същият приспособява стария папски чиновник Pontificale Romanum
за нуждите на епархийските архиереи20.
В най-старите богослужебни указания на древната папска меса от края на VII в.21
не се отбелязват по-специално учредителните слова, т.е. не се свидетелства
за схващането им като „тайноизвършителни”. От което пък следва, че произнасянето им не се утвърждава като точен момент на свещенодействие. Горното
очевидно стои по-близо до светоотеческото схващане и древните литургически
чинове. В подкрепа на това говори следната „находка” – молитвата от offertorium
(предложение, проскомидия), чийто чин се изпълнява преди евхаристийния канон.
След като благославя даровете, свещеникът казва молитвата: „Ела, Осветителю, Всемог ъщи, вечний Боже, и бла гослови това жертвоприношение,
приготвено в че ст на Твоето свето име”22. Това предварително призоваване на Светия Дух като Осветител изглежда представлява свидетелство за
17
В поместните литургии това е безспорно: Дом-Каброл. Rauschen и Salaville считат, че молитвата на епиклезиса съществувала навсякъде до V век, а в Медиолано – до VIII в. Други утвърждават наличието в литургическия живот на Галия, Испания, Горна Италия и Африка от времето на бл. Августин. „В римската меса
няма епиклеза в прекия смисъл на думата, но това не означава, че нея никога не я е имало”, Дом-Каброл, La
messe en Occident, p. 77; Epiclese, col. 162, срв. W. C. Bishop Church quarterly review, 1908, t. LXVI, pp.398, 399,
Brinktrine, Die heilige Messe, s. 195; A. Fortescue.
18

Каброл, La messe en Occident, p. 55.

19

Zur Epiklese в Jagrbuch für Liturgiewissenschaft, Münster i/W, 1925, s.102.

20
Чифлянов, Б., Римската литургия преди и след ІІ Ватикански събор, в Годишник на Духовната академия, т.
ХХ, 1970/71 г., с.321.
21

Ordo Romanum I, Migne, P.L., t. 78, col. 948.

22

Цитатите са по Чифлянов, с.332-333.
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някакъв древен литургически пласт, който сближава неимоверно римската меса с
византийската и другите древни литургии, в чиито чинове се среща многократното призоваване на Светия Дух извън границите на евхаристийния канон.
Римският канон не се приписва никому и не се смята за превод от гръцки оригинал, защото езикът му е типично латински. На пръв поглед е трудно присъединим към познатите литургически групи (източни или западни), но все пак е
отнесен към александрийско-римското семейство литургии. При съпоставянето
на структурата му с тази на византийската анафора се получава следното:

Византийска анафора

Римски канон

Диалог
Praefatio

Диалог
Praefatio
Sanctus

Sanctus
Intercessio (за живи)
Postsanctus
Institutio
Anamnesis
Приношение
Epiclesis

„Quam oblationem” = I Epiclesis
Institutio
Anamnesis
Приношение

Postepiclesis

„Supplices te rogamus” – II Epiclesis

Intercessio
Славословие

Intercessio II (за покойници)
Славословие

Интерес за нас представляват двете части: „quam oblationem” и „supplices te
rogamus”, които представляват фактически епиклеза, призоваване, без да се
поменава обаче поименно Св. Дух. Ето и тяхното съдържание:
„quam oblationem” (свързва началото на канона с установителните слова)
Молим Ти се, Боже, благоволи да направиш това приношение да бъде
навс як ъде благословено, запис ано, утвърдено, слове сно и възприето,
за да стане за нас Тяло и Кръв на въз любени я Ти Син, наши я Господ
Иисус Христос .
В изпросването на освещаване за даровете тук много литургисти виждат осветителна епиклеза на Римския канон. Тази част е древна, с незначително изменение още у св. Амвросий. Светият Дух не е споменат, но не е и изключен, което
позволява да се направи връзката с проскомидийната молитва (offertorium), в която експлицитно се призовава Светият Дух да благослови и освети даровете.
„supplices te rogamus” – запазва мястото, отредено от Сирийско-византийс
кия ритуал:
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„Умилително Те молим, всемог ъщи Боже, заповядай на Твоя свят ангел да прине се със своите ръце тези дарове на Твоя върховен олтар
пред лицето на боже ственото Ти величие, щото колкото пъти приемаме от този олтар пре святото тяло и кръв на Твоя Син, да бъдем
изпълнени с всички небе сни благословии и благодати чрез същи я
Христос, наши я Господ. Амин”.
Тази молитва е разтълкувана от големия западен литургист Guillaume Durand
(†1296). В неговото тълкувание откриваме нещо изключително важно за нас:
„Всемогъщи Боже, повели това, тоест хлябът и виното, да бъдат пренесени, тоест преложени, на Твоя небесен олтар, тоест в Тяло и Кръв на Твоя Син, да бъдат възнесени по-високо от ангелските хорове... за да бъдат... тоест да се пресъществят... с благодатта на Светия Твой Дух (курсив мой)”23. Изненадващото
тук е, че един от най-големите литургисти на Запада тълкува тази молитва
като епиклезис par excellence. С това той явно не споделя схоластическото учение за материя и форма на тайнството, както и понятието „тайноизвършителна формула”, но се сближава неимоверно със светоотеческото схващане24!
Още по-поразително е, че срещаме аналогично тълкуване на същата молитва
от Римската меса („supplices te rogamus”) при св. Николай Кавасила. В Тълкуване
на Божествената литургия, гл. XXIX (За това, че и в Латинската църква тайнството Евхаристия се извършва по същия начин), той отбелязва, че Латинската
църква след установителните слова не се отказва да принася молитва за Даровете. Според него обаче те „забравят“ това, понеже не се молят веднага след
словата Господни и защото за освещението и преложението в Тяло Господне просят „неясно“, употребявайки други думи, които имат същата сила. Под това той
разбира призоваването на Ангела, който „да възнесе тези дарове”. С това, казва
Кавасила, те се молят за особеното претворяване на Даровете от земята на
небето, от унизено състояние във високо. Но ако Даровете вече са осветени
(с установителните слова), както твърдят онези, които отричат епиклезата,
то каква би била ползата от тази молитва? Защо народът да проси да се вземе
от него светинята, за да се възнесе, когато вярващите вярват, че тя е у тях
и с тях пребивава? От това ясно се вижда, заключава св. Николай Кавасила, че
те не признават хляба и виното за вече осветени и затова се молят Даровете
да бъдат възнесени, понеже още лежат долу, неосветени на небесния олтар. За
да станат жертва, те трябва да бъдат положени на този небесен олтар от
ръката на Ангела така, както на низшата човешка йерархия помага висшата
Ангелска йерархия (по Дионисий Ареопагит). „Това е освещението, с което Сам
Единият Йерей е осветил Себе Си, принасяйки Се Богу в жертва, и така както
Той Сам е и Йерей, и Олтар, и Жертва, то все едно и също означават изразите:
да бъде осветен от Този Йерей, или да се претвори в това освещаемо, или да
бъде възложено на този пренебесен олтар. Защото ако ти просиш нещо от тези
трите, ти ще просиш всички тях; и ти имаш онова, за което просиш, извършил
си жертвата. По такъв начин вашите свещеници, съзерцавайки Христа като ос23

Rationale Divinorum Officiorum, IV, 44.

24

Вж. Успенски, Светоотеческото учение за Евхаристията, с. 43., B.T., 2005
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вещаващо, се молят за възложение на даровете върху Него – молят се за същото
това, само че в други изрази и слова... И така, ясно е, че и Латинската църква не
пренебрегва молитвата за Даровете след Господните слова, а постъпват така
само някои, малко и по-късно появили се, които и в други отношения са  повредили, стремейки се само към това да говорят и слушат нещо ново...”25.
Казаното от св. Николай Кавасила е пределно ясно и не може да му се противоречи, доколкото съвпада по смисъл с казаното от Durand. Нека да обобщим казаното дотук за римския канон и проблема за съществуването на епиклеза в него:
-

През V в. Римският канон е имал ясна епиклеза. Свидетелство в полза на
това е едно писмо на папа Геласий I в кр. V в. до Елпидий Веронски, в което
се казва, че на литургия при освещението идва Небесният Дух след призоваването – „consecrationem coelestis Spiritus Invocatus adveniet”26.

-

Целият канон на Римската меса се схващал като освещаващ, по светоотечески, без да се подчертава „момент” на „пресъществяване”. В разглеждането на Римския канон и съпоставянето му с чина на визнатийската
анафора, респ. другите древни литургии – тази от Апостолски постановления, VIII и пр. – се забелязва древен литургически пласт, който свидетелства за разбирането, че цялата анафора е освещаваща и не се отграничава
в нея особен момент на освещаване.

-

Римският канон включва същински епиклезис! Тази хипотеза се основава
на възможността да се види в чина на Римския канон не две псевдо-епиклези
(които лесно се установяват), а една същинска, но твърде разтегната, накъсана от други части (ходатайствени и пр.), и затова трудно забележима
призоваваща молитва27: Ето как би могло да се представи визуално това:

Римски канон

epiclesis

{

Praefatio
Sanctus, Intercessio (за живи)
„Quam oblationem”
Institutio
Anamnesis
Приношение
„Supplices te rogamus”
Intercessio II (за покойници)
Славословие

25

Св. Николай Кавасила, Тълкуване..., гл. XXX.

26

M.P.L. t. 59,143;

27

Хипотезата е на проф. Калин Янакиев и е представяна на семинари, но още не е публикувана. В подкрепа
на подобно схващане стоят възгледите на Casel и др., които споменахме по-горе.
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Видян по този начин, епиклезисът покрива почти целия евхаристиен канон и
вероятно е бил осъзнаван като освещаващ в своята цялост по маниера на древната литургическа практика. Тази хипотеза е подкрепена от завършека на този
„разтегнат“ епиклезис – „supplices te rogamus”28, тълкуван от Дюран и Кавасила
именно в светоотечески смисъл като завършващо тайнството освещаване чрез
наитие на Светия Дух.
Тогава проблемът за епиклезиса, възникнал на Фераро-Флорентинския събор,
трябва да се сведе не до въпроса за съществуването или древността на този
епиклезис, а до вторичната интерпретация на литургическото последование
на Запада чрез жестови и др. репрезентации. В такъв контекст е възможно да
бъде изследвано минимизирането на функцията на призоваването на Св. Дух за
освещаването на св. Дарове в литургията на Запад. Което от своя страна ни
отпраща отново към имперсониращото богословие и особения му догматически
подтекст.
Имперсониращото богословие насилва канона на Римската меса. Схоластическото насилие на имперсониращото богословие върху древния литургически
пласт от канона на Римската меса се състои във фаворизирането на един момент от този разгърнат епиклезис, а именно установителните думи (institutio),
и има догматически смисъл. По-късното квазидраматизиране на този момент
представя това богословие чрез визуализацията на свещеника „in Persona Christi”,
фиксирането на неговото Христо-наместие и пр.
Другият важен момент, върху чиято основа се проблематизира смисълът на
епиклезата, е въпросът за формата и обема на съдържанието на древните
епиклези. В Серапионовия Евхологий срещаме т.нар. „Логос-Епиклеза”. Оттук
се настоява за друго тълкуване на епиклезата, не като освещаващо наитие
на Светия Дух. Появява се възможността за тълкуването на епиклезата като
молитва за удостояване на народа Божий с причастие. Логическото ударение
върху изпросването на благодат за вярващите е защитавано своевременно на
Фераро-Флорентинския събор от Торквемада и източните делегати – съглашенци, търсещи компромис: Исидор Киевски и Висарион Никейски. Действително, молитвата за призоваване върху вярващите не може да бъде отречена, но тя сама
по себе си с нищо не изключва съществуването на епиклезиса в собствения му
смисъл на освещение на светите Дарове.
По-скоро зад този въпрос стои проблемът за схоластиката, която възтържествувала в богословието на Флорентинския и Тридентския събор, за която
са несвойствени несистематичността на метода и мисълта, присъщи на светите отци. Схоластическите методи предполагат пределна яснота във всички пунктове на богословската доктрина и от такава позиция апофатиката
става нетърпима, а тайните и антиномиите – врагове на рационализиращия
разум в богословието. За разбиране на освещението се изнамира терминът
transsubstantiatio (μετουσίωσις), чужд на светите отци, и е въведено различието между субстанции и акциденции в евхаристийните „елементи“. Определя се
28

За разпръсването на епиклезисния „,материал” из месата, чиито „руини” се забелязват в „supplices te
rogamus” вж. Richardson, R. D., Eastern and Western Lliturgies, Harvard Theological Review, 40, 1947.
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„тайноизвършителна формула” на освещаването, която предполага отъждествяване с тайноустановителните слова, понеже се предполага, че това се случва
в точно определим момент29. И така, в отграничаването на светоотеческото
от схоластическото разбиране за освещаването се открояват два основни момента:
Анафората е освещаващата молитва. В това някои католически учени днес са
съгласни с православното литургическо богословие. Потвърждава се, че литургийното чинопоследование нееднократно се обръща молитвено към Светия Дух
да дойде и съдейства, освети, приеме предлежащата жертва (както в Златоустовата, така и в древните александрийски литургии).
Няма стремеж за определяне на точен момент, в който се извършва освещаването. Опитът за установяване на консекрационен момент, изхождащ от схоластическата предпоставка за необходимостта да бъде дефиниран такъв момент, неизбежно води към по-нататъшни усложнения и изплъзване на търсения
момент. За дълбинната разликата между светотеческото и схоластическото
схващане по особен начин свидетелства и спорът за момента на пресъществяване в Сорбоната през XII век30.

***
Молитвата на епиклезата е неотнимаема част от анафората, която е найдревният пласт на евхаристийното богослужение (литургията). Като част от
анафората тя е позната в християнската древност не само на Изток, но и на
Запад (даже в Рим). Западът запазил в по-различна форма и употреба молитвата на епиклезиса от канона на своята меса, но въпреки това тази разлика в
богослужебните обичаи не се отразила на литургическото единство на двете
половини на християнския свят. Молитвата на епиклезиса станала пункт на
противоречия много по-късно, едва накрая на Средновековието, по повод обвинението, което Западът отправил към източните литургически практики на
Фераро-Флорентинския събор.
Латинското християнство развива своя особена теологическа евхаристийна
доктрина след края на VII в. под влиянието на някои характерни тъкмо за духовната култура на Западното средновековие процеси. Един такъв процес представлява рационализирането и юридизирането на теологията под влиянието
на схоластиката, който ражда имперсониращото богословие като специфичен
феномен на западносредновековната теология и култура. Този феномен е вече
сам по себе си „иновация” на традицията, която „насилва” някои традиционни
елементи на литургическата теология, погребвайки старите пластове под нови
29
Че това стои далеч от светоотеческото разбиране, днес признава и католическата наука: Каброл, който
забелязва „прогреса” в евхаристийния догмат, твърди: „В началото не ставало дума за това дали освещението
се случва в този или онзи момент. Целият евхаристиен канон се разглеждал като евхаристийна формула, която
действа на елементите”. Също и Salaville е готов да признае, че за светите отци целият евхаристиен канон бил
осветителна молитва, La liturgie decrite par St. Justin, p. 224, Epicl.euchar., col. 201.
30
Спорът между Петър Коместор и Петър Кантор за точния момент на transsubstantiatio на хляба и виното
в Тяло и Кръв Христови при двете произнасяния (съответно при хляба и виното). По-подробно у Шмид, Ж.-К.
Смисълът на жестовете в Средновековния Запад, С. 2000, с. 330-340.
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жестово-словесни литургически форми и акценти. Оказва се, че на Запад минимизирането на епиклезата е по-скоро един вторичен „ефект” на скриване на тази
неотнимаема от структурата на цялото (канона на месата) част. Последното
става възможно чрез интензивното развитие на литургическата жестовост на
Запад през Средновековието. Неимоверното нарастване на смисъла на жеста се
оказва способно да „заглуши” в известна степен литургическото слово.
В подчертаването на значението на епиклезиса източната литургическа традиция от своя страна никак не умалява значението на установителните слова
и това е изказано в свое време от св. Марк Ефески. Словата на Христос, изричани по време на литургията като повествование за Тайната вечеря, имат
исторически смисъл, а освещаваща сила – призоваването на Светия Дух. И двете обаче са неотделими от контекста на анафората и по никакъв начин не биха
могли да функционират като „тайноизвършителна формула”.
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Проф. дфн Цочо Бояджиев е един от водещите български учени-хуманитаристи,
основоположник на философската медиевистика у нас. Преподава история на
античната и средновековната философия в СУ „Св. Климент Охридски”. Член
е на Международното общество за изследване на средновековната философия
(Лувен) и на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена). Автор
е на книгите: Неписаното учение на Платон (София, 1984), Студии върху средновековния хуманизъм (София, 1988), Античната философия като феномен на
културата (София, 1990), Ренесансът на дванадесети век: природата и човекът (София, 1991), Августин и Декарт (София, 1992), Философия на европейското средновековие (София, 1994), Две университетски лекции (Велико Търново,
1997), Кръговрат на духа (София, 1998), Нощта през Средновековието (София,
2000), Loca remotissima (София, 2007). Преводач е на Платон, Плотин, Тома от
Аквино, Бонавентура, Майстер Екхарт и др.

Цочо Бояджиев

ЗА ДЕТЕРМИНИЗМА И
СВОБОДАТА НА ВОЛЯТА.
БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ЕДНА ДИСКУСИЯ
ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ
НА ВИЗАНТИЯ
(продължение от брой 37)

Отговорът на аристотелиците: Теодор Газа и
Георги от Трапезунд
В едно кратко експозе, посветено на самоволното и несамоволното действие35,
Теодор Газа36 се противопоставя с присъщата си деликатна решителност на
крайния детерминизъм на Плитон. Твърдението, че всичко става по необходимост
и ако някой не следва естествената си предразположеност към доброто, това
35

Cf. De fato, in: L. Mohler, op. cit., S. 239 sqq.

36

Теодор Газа е роден ок. 1400 г. в Солун. В Италия емигрира след превземането на родния му град от турците през 1430 г. Първоначално се установява в Мантуа, управлявана по това време от знаменития латинист,
математик и философ Виторино да Фелтре. По-късно преподава гръцки език в Сиена и Ферара. След кратко
пребиваване в Рим, където се включва в кръга на станалия междувременно кардинал Висарион, се прехвърля
в Неапол, откъдето се завръща във „вечния град” в края на 1458 г., където папа под името Пий II е именитият
хуманист Енеа Силвио Пиколомини, а Висарион е на върха на кариерата си. След смъртта на последния, в
първите месеци на 1473 г., Газа се оттегля в Поликастро, Калабрия, където умира през 1475 или 1476 г.
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се дължи или на незнание, или на безсилие, или пък и на двете, е следствие от
непроумяването на различните значения на необходимото, което е било онова,
без което е невъзможно дадено нещо да съществува, било онова, без което
благото не би било налично или не би съумяло да надделее над злото, било
принудителното, което няма как да стане по друг начин, било материята и
нейните движения37. Именно тази многозначност на необходимото не отчита
Плитон, който го свежда единствено до принудителното. Само че онова,
което става по външна принуда, разбира се, не подлежи на морална санкция.
В някакъв смисъл като добри или лоши не е редно да се квалифицират и
постъпки, извършени под въздействието на вътрешните афекти на душата, под
напора на собствените ни страсти, без отчитане и съобразяване с доброто
и злото38. За да съхраним пространството на нравствеността, следователно
ние сме длъжни да разпознаем сфери на човешкото поведение, неподвластни
безостатъчно на неотменната необходимост или съдбата. Самата каузалност
следва да бъде разбирана в един по-малко стриктен смисъл. На първо място,
защото случващото се в света бива детерминирано от различни, както общи,
така и специфични причини. В най-общ план, разбира се, всичко е божествено
предопределено или подвластно на съдбата39. Самата съдба обаче следва да
бъде интерпретирана в термините на хипотетичната необходимост40, т.е. на
такава необходимост, която включва в себе си разнообразни възможности41.
От друга страна и случайността съвсем не означава безпричинност. Тъкмо
напротив, случаят е причина и основание нещо да съществува не винаги и не
в повечето случаи, не по необходимост, ами както дойде42. По този начин, без
да отрича значението на необходимостта и съдбата или предопределението,
Теодор Газа оставя достатъчно място за разумната преценка и свободния избор.
Именно по отношение на този въпрос според него различията между Платон и
Аристотел са не по същество, ами само по начин на изразяване43.
Че Аристотел в никакъв случай не оспорва идеята за всевластността на
божественото провидение, това подчертава още по-решително Георги от
Трапезунд44. В седемнадесетата глава от втора книга на съчинението си
Сравнение между философите Аристотел и Платон45 се отхвърля твърдението
37

Ibid., 13, S. 243.

38

Ibid., 11, S. 242.

39

Ibid., 16, S. 245.

40

Ibid., 15, S. 244.

41

Ibid., 13, S. 243.

42

Ibid., 15, S. 244.

43

Ibid., 6, S. 240, et passim.

44

Георги от Трапезунд е роден на 3 април 1395 г. на о-в Крит в семейство на емигранти от Трапезунд. Около
1416 г. се преселва в Италия, където преподава гръцки, латински, реторика и философия последователно във
Виченца, Венеция, Флоренция и Рим. През 1426 г. приема католическата вяра. На събора във Ферара и Флоренция представлява латинската страна, а през 1440 г. постъпва на служба като секретар в Римската курия.
През 1465 г. предвожда пратеничество в Константинопол, имащо за цел да убеди султан Мехмед II да приеме
християнството и влизайки в съюз с католическата Царква, да гарантира по-нататъшното господство на Римската империя. След края на тази неуспешна мисия е обвинен в предателство и за кратко попада в тъмница.
Умира през 1472 или 1473 г.
45

Comparationes phylosophorum Aristotelis et Platonis, II 17, Venetiis 1523, repr. Frankfurt am Main 1965 (изданието е без пагинация).
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на някои платоници, че разпознавайки като действителна причина за случващото
се в света природата и в частност, движенията на небесните тела, със
самото това Аристотел обезсмисля идеята за провидението. Това обвинение
мълчаливо подставя под себе си отъждествяването на провидението и съдбата.
В действителност това са различни неща. Провидението представлява
простата, устойчива и вечна събраност на бъдещите неща в божествения
интелект. На свой ред съдбата е подвижната и разгърната във времето
изявеност на породените от Бога по прост и устойчив начин неща. С други
думи, провидението обгръща всички многообразни и безбройни неща, а съдбата
ги разполага последователно по движение, форма, място и време. Отношението
между тези две различни инстанции е такова, че разгръщащите се редове
на съдбата зависят и произлизат от простотата на провидението. И както
занаятчията първоначално има в ума си простата форма на онова, което ще
създаде, а след това реализира във времето отделните стъпки по нейното
създаване, така Бог реализира посредством съдбата онова, което провижда по
прост начин като предстоящо да стори. Така на съдбата може да е подвластно
единствено нещо, което бива обхванато от божественото провидение. Напротив,
провидението съдържа много неща, които не попадат под властта на съдбата.
Такива са най-вече неподвижните и вечни същности, които, естествено, няма
как да бъдат подвластни на разгръщащата се като движение и във времето
верига на съдбата. Тук Трапезундецът припомня старинната метафора46 за
въртящия се около центъра си кръг, по-отдалечените сегменти от който
извършват по-голямо движение. Така и онези събития, които само многократно
опосредени зависят от провидението, са в далеч по-голяма степен зависими
от неотменността на съдбата. От човешките познавателни способности
например безусловно оковани от нейните вериги са сетивата, възприемащи найдолу разположените в йерархията на съществуващото телесни вещи, докато
интелектът, улавящ общото в един само прост синоптичен поглед, не е пряко
зависим от неразкъсваемата верига на причините и условията, която наричаме
съдба. Именно интелектът е този, който ни прави свободни и който ни позволява
да действаме свободно. Разбира се, Бог знае провиденциално отнапред онова,
което ние ще сторим, ала това все още не означава, че той и детерминира
безусловно нашите постъпки. Защото Бог в своето всемогъщество, премъдрост
и благост е първопричината за всяко сторено от нас добро и ние можем да
кажем, че добротворството ни е всъщност божествен дар. Зло обаче вършим
ние самите и ние сме единствените причинители на всяко наше злотворство. В
антиплатонисткия си патос Георги от Трапезунд вменява на Платон несъзнаване
на посочените различия, игнориране тъкмо на провидението и безостатъчното
отдаване на всичко случващо се в нашия свят на съдбата и неотменната
необходимост47.

Тезата на Висарион
От края на петдесетте години на века Висарион работи върху капиталното
46

Cf. Boethius, De consolatione philosophiae, IV pr. 6.

47

Cf. Comparatio, II 9.
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си съчинение Срещу хулителя на Платон48, насочено срещу Георги от Трапезунд
и претърпяло четири редакции, последната от които, обнародвана през 1469
г., включва и латински превод на текста. Темата за провидението, съдбата
и свободата на волята е засегната във втора книга. Очевидно невярно е
твърдението на „хулителя”, че Платон отричал божественото провидение, че
предоставял всичко случващо се на властта на съдбата и че го смятал за
ставащо неотменно и по необходимост. Наистина, съдбовната необходимост
радикално противостои на свободното произволение, но тъкмо Платон е този,
който в Горгий49 настоява, че единствено изнеженият и доверил се на женски
приказки дух ще сметне за невъзможно да се избегне съдбата. Вярно е, напротив,
че Платон в някакъв смисъл отъждествява провидението и съдбата, но за това
могат да бъдат посочени достатъчно разумни основания50. Що се отнася до
Аристотел, то казаното от него относно провидението изглежда неясно, а и
изобщо в писанията му не се срещат изказвания върху тази материя, както е
забелязал още Александър Афродизийски51. Наистина, общият смисъл на учението
за божествения ум у Стагирит изключва загрижеността за човешките дела и
природните процеси, тъй като – като чисто мислене – този ум е по необходимост
обърнат единствено към самия себе си, познава единствено себе си, а никой не
провижда и не се грижи за онова, което не познава52. Проследявайки коментара
на споменатия безукорен познавач на Аристотеловите текстове53, трябва да
признаем, че древният философ не намира място за провидението нито относно
съществуването и движението на умопостигаемите и нематериални същности,
нито относно небето и вечно съществуващия свят, нито относно формата на
възникващите и погиващи неща, и ако все пак може да става дума за провидение,
то следва да бъде разбирано не само по себе си, а само като акцидентално
следствие от определен божествен замисъл54. Игнорирането на божествената
опека над човешките дела изглежда оправдано и поради несъмнено наличните в
живота на людете несправедливости и злотворства, които биха били немислими,
ако случващото се при нас ставаше под строгия диктат на един всемогъщ,
премъдър и преблаг Бог, който знае всичко, винаги желае доброто и никога
не прекратява доброто си управление55. Неоснователно е обаче да се твърди,
че грижата за света и за отделните му части по някакъв начин обременява
божествената природа и накърнява нейната самодостатъчност. Защото тя
бива упражнявана без затруднения и колебания, без продължителни размишления и
усилия. Боговете, настоява Платон56, вършат винаги най-доброто, което и знаят
със сигурност, тъй като те самите са негови създатели. Това тяхно знание
прониква всичко съществуващо, от небесата до бездната на преизподнята, така
48

In calumniatorem Platonis, in: L. Mohler, op. cit., Bd. 2, Aalen-Paderborn 1967.

49

Gorg., 512e.

50

ICP, II 9, 1.

51

Cf. De fato, 6.

52

ICP, II 9, 2.

53

Cf. Aporiai kai lyseis, I 25. II 19. 21.

54

ICP, II 9, 7.

55

Ibid., II 9, 8-9.

56

Nom., X 903a sqq.
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че езическият философ всъщност изказва тъкмо онова, което и псалмопевецът
Давид, възклицавайки (Пс., 138:7 сл.): „Къде да отида от Твоя Дух, и от Твоето
лице къде да побягна? Възляза ли на небето – Ти си там; сляза ли в преизподнята
– и там си Ти”57.
От друга страна, ако Платон и да приема ролята на съдбата за случващото
се в света, то същото прави и Аристотел, като при това нито единият, нито
другият смятат, че всичко без изключение става по съдбовна необходимост. И
двамата философи оставят достатъчно свободно пространство за възможното
и случайното, за заслугите и възнагражденията, за добродетелните и почтени
свободни действия на човека, но също за прегрешенията, които извършваме
не непременно под натиска на необходимостта. Те обявяват за територия
на случая, а значи и на свободното произволение, тази на материалния свят,
докато божествените, нетелесни и умопостигаеми същности, както, прочее, и
природата в нейната универсалност следват неразкъсваемата и непроменима
верига на вечните причини, които някои люде с повече или по-малко основание
наричат съдба58. Разбира се, редът на съдбата е необходим, само че тази
необходимост не е такава, че да увлича насилствено всичко и да отнема на
човека неговата свободна воля и способността му да се ползва от иманентните
си способности. Защото божественият закон, който Платон нарича „закон на
Адрастия”59, е всъщност вложен във всички нас, така че нашите разумни и
обосновани избори не противоречат на божествената наредба на универсума.
Тази интериоризирана и в нас самите наредба може да бъде разглеждана
откъм божественото провидение, сиреч като неизменна и устойчива, веднъж
завинаги дадена в нейната завършеност и пълнота – и тогава да бъде наречена
провидение; или обаче в нейната динамична разгърнатост като строго спазвана
последователност на детерминациите – и тогава да бъде наречена съдба.
В двата случая обаче става дума за по същество едно и също нещо. Между
провидението и съдбата следователно разликата е не реална, а единствено по
понятие60.
За Платон обаче душата не е абсолютно подвластна на съдбовната необходимост.
Тя  се подчинява донякъде единствено в качеството си на ръководеща
„колесницата на тялото”61. Същевременно нелепо е да се смята, че душата
е винаги и безусловно устремена към благото, което тя иначе естествено
жадува. Ако разбираме свободата като непоклатима обвързаност с благото и
като несмутимо вечно блаженстване, гарантирано именно от неотклоняването
ни от неизменната необходимост, то тази свобода би била по-скоро робска
подчиненост на последната. В действителност свободата предполага насоченост
на волята в двете посоки. Ние, собствено казано, не постъпваме постоянно и
неотменно по един и същ начин, ами ту правилно, ту неправилно вследствие
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на определено наше разсъждение, отсъждане и избор. Именно вложеният
божествено в нас разум е този, който посочва основанието за нашия избор на
едната от двете възможности, а разумът на човека не е подчинен в никакъв
случай на съдбовната необходимост. Съдбата има, разбира се, известна власт
над онези душевни способности, които са обвързани с телесен орган. Защото
очевидно е, че зрителното възприятие е невъзможно, ако е увредено окото.
Висшите способности на душата обаче, които реализират дейността си, без
да прибягват до телесни инструменти, са свободни от диктата на природната
необходимост. Наистина, някаква акцидентална зависимост е възможно да бъде
установена, доколкото разумното и волевото действие се опират на данни на
по-низши способности, като например на въображението или паметта, или пък
се осъществяват под въздействието на страстите, които, прочее, сме все пак
способни, а в някакъв смисъл и длъжни да овладяваме62.
Впрочем, когато говорим за необходимостта, с която се случват нещата в света,
по-добре е да се позоваваме на божественото провидение, предопределение
и предзнание63, нежели на съдбата. Защото онова, което Бог знае отнапред,
трябва да стане точно по този начин, понеже в противен случай би трябвало да
обявим божественото предзнание за неистинно. Предопределеното също трябва
да стане точно така, както е предопределено, защото причината за него е
необходима и строго определена. Само че установяването на такава универсална
причина, която води всяко нещо към собствената му цел и към най-доброто
за него, съвсем не означава, че всичко се случва по необходимост. Защото
всеобщата причина действа не по един, а по най-разнообразни начини и тъкмо в
това многообразие е заключена възможността за контингентното. Онова, което
зависи непосредствено от първата причина за всички неща, става, разбира се,
по необходимост. Зависимото от вторичните причини обаче невинаги следва
с необходимост, тъй като то може да бъде възпрепятствано или отклонено
от намесата или дори от съпротивата им64. Наистина, съдбата е в някакъв
смисъл същото като провидението, само че – както посочва Боеций65 – тя не
притежава неговата неподвижност, ами е свързана с променливостта в света.
Тя превръща онова, което е в самото си основание неизменно и универсално, в
ставащо по различен и уникален начин събразно степента му на причастност
към или отклоненост от висшето благо. Тъкмо оттук идва случайното и само
възможното66, в сферата на което е и топосът на свободната воля.
Аристотел, напомня Висарион, не се изказва достатъчно ясно за съдбата. Все
пак от различни негови текстове може да се заключи, че той я отъждествява
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с природата, и то не с цялата, ами единствено с онази нейна част, която
е свързана с възникването и унищожението. Съдбата, казано накратко, е
последователността на естествените причини за случващото се в света,
които обаче не действат с неотменна необходимост, доколкото някои неща
могат да станат и противно на природата или насилствено. Съдбовната
детерминация, следователно, не е непреодолима. С това става ясно, че както и да
разбират съдбата, двамата велики философи съумяват да обособят територии,
неподвластни на нейния диктат. По този начин бива опровергано твърдението
на „хулителя”, че според Платон всичко ставало по съдбовна необходимост,
което на свой ред показва, че поне последният, ала по-скоро и двамата твърдят
съзвучни на християнското учение неща67.

Матей Камариотис: Първа реч срещу Плитон
Три години след смъртта на философа от Мистра, през късната пролет на
1455 г., се появява съчинение68, което, представяйки разгърната критика срещу
радикалния детерминизъм на Плитон, посочва невъзможността за какъвто
и да било компромис между елинския неопаганизъм и християнството. Негов
автор е Матей Камариотис, някогашен преподавател по философия и реторика
в Патриаршеската школа в Константинопол и някогашен възторжен почитател
на Плитон69. Текстът се състои от две речи, посветени съответно на проблема
за каузалността и на този за мястото на свободната воля в един стегнат
в неразкъсваемите окови на необходимостта свят. Стилът на изложението
и избраният ракурс към темата се отличават съществено от този на
реферираните по-горе автори. Камариотис избягва неизменно присъстващата
в досегашната контроверзия обвързаност с въпроса за превъзходството на
Платоновата или Аристотеловата философия, като се ограничава в рамките на
една съдържателна аргументация, насочена към легитимирането на собствено
християнската теологическа позиция.
Първата реч анализира критично аргумента, по силата на който Плитон въвежда
съдбата и който може да бъде изказан така: ако има бъдещи събития, които се
случват неопределено, сиреч случайно, то трябва да допуснем, че те са безпричинни
или пък че самата причина не внася определеност и необходимост в тях; а
това е нелепо. Показателно е, подхвърля Камариотис70, че това е единственият
аргумент за въвеждането на съдбата. Друг Плитон не съумява да приведе.
При това казаното от него е безсъдържателно. Формулираната алтернатива е
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лишена от смисъл, тъй като двете части изказват по същество едно и също.
Отношението на следствието към причината е равностойно на причината към
следствието, така че изказването „неопределеното от причина следствие е
безпричинно” е равнозначно на „причина, която не действа определено, не може
да породи следствие”71. При това Плитон подменя онова, за което се пита.
Въпросът, който той си поставя, е дали всички бъдещи събития са определени
и установени от съдбата. Отговорът му обаче гласи, че всичко случващо се
става по необходимост и по точно определен начин. Само че случващото се и
предстоящото да се случи са различни неща. Онова, което тепърва предстои
да се случи, е все още изцяло неналично, докато случващото се е вече отчасти
налично, а в бъдещето лежи единствено неговата завършеност. То е, така да
се каже, по средата на пътя, така че нещо от него вече е станало, нещо
става понастоящем, а нещо предстои да стане. Наличното, разбира се, не може
да няма своя причина, по отношение на която то да е следствие. Бъдещото,
напротив, все още не е наченало съществуването си, а значи и няма как да бъде
следствие на нещо, което на свой ред да бъде разпознато като негова причина.
Ако между двете неща в случая има каузална съотнесеност, то тя е единствено
във възможност, а това означава, че те по никакъв начин не са необходимо и
определено свързани. В действителност тук изобщо не може да става дума за
каузално отношение, понеже названията се дават не от възможността, ами от
действието (energeia, actus), произхождащо от някакво предразположение (heksis, habitus). Докато дадено нещо не е започнало да създава друго, то не може
да бъде наречено причина. Защото създаденото от него още не е започнало да
съществува, а е абсурдно да наричаме „причина” онова, което не е породило
никакво следствие. Невъзможно е да наречем баща оня, който не е създал син,
нелепо е да назоваваме домостроител оня, който не е изградил къща. Вярно е
следователно, че всичко съществуващо има причина. От това обаче не следва,
че бъдещите събития също непременно имат причина. Защото предстоящото
да се случи все още не е следствие на някаква причина, а е просто нещо, което
предстои да се случи72.
Самото понятие за съдба е невъзможно да бъде свързано с причината. Наистина,
„съдба” (heimarmene) е название за състояние (pathos, passio, affectio). Причината
обаче е не отпечатаното във вещта състояние, а онова, което го поражда.
Така причина за стоплянето на дадено тяло е онова, което стопля, а не самата
топлина, която не е налична, без да има нещо, което да стопля или да бъде
стопляно. Съдбата следователно няма как да е действаща причина (poietikon
aition, causa efficiens). Преди нея трябва да е налице нещо действащо, което не
претърпява въздействие и което е обособено отчетливо от причиняваното. При
това то не е просто силата или действието, а трябва да е тъкмо причината,
която упражнява някаква сила или извършва някакво действие. Още по-малко
съдбата може да бъде идентифицирана с материалната, формалната или целевата
причина73. За Плитон се оказва закрит дори пътят за припознаване на съдбата
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като вторична причина, доколкото онова, което е безусловно необходимо, е само
по себе си, а не зависещо от нещо друго74.
Тъкмо поради това не е вярно, че оспорващият съдбата със самото това
отхвърля божественото предопределение. В действителност нещата стоят по
точно обратния начин: приемащият съдбата със самото това прави излишно
провидението. Защото ако е безспорно, че нищо не става извън божественото
провидение (с изключение на злото, което обаче не е нещо съществуващо, ами
е лишеност, също както слепотата е лишеност от зрение), то при неговото
наличие съдбата няма защо да я има75.
Радикалният детерминизъм на Плитон се основава на една погрешна
предпоставка. Според него у Бога знанието и действието са тъждествени.
Доколкото следователно божественото познание е безпределно, то такова
би следвало да е и божественото действие. Само че това съвсем не е така.
Божието действие не е безпределно, доколкото граници му полага самата
природа на сътворените неща. У Бога следователно познанието е по-обхватно
от действието, доколкото Бог знае и онова, което върши не той, а ние. При
хипотезата за идентичност на познанието и действието би следвало да
разпознаем Бога като причина на собствените ни порочни постъпки. Така че
променливо случващото се е в сферата на творението, докато Бог пребивава
в неизменността и простотата си и познава по непонятен за нас начин онова,
което става в света76. Прочее дори и у нас тези две неща – познанието и
действието – не съвпадат. Защото аз не съм причината за онова, което зная
отнапред. Аз зная например, че утре слънцето ще изгрее, но не аз, разбира
се, съм причинителят на утрешния изгрев. Така и Бог знае отнапред всичко,
включително сторваното от нас и противоестественото, но не той е, който
го причинява. Понеже нищо несъвършено не може да е определено от безусловно
благия Бог77.
Разбира се, аналогията между божественото и човешкото познание е в някакъв
смисъл подвеждаща. По отношение на първата ние нямаме основание да мислим
единението между познаваното и познаващото като каузално. Защото в такъв
случай Бог ще познава единствено онова, на което е причина, а онова, на което
не е причина, например нашите постъпки, няма да познава. Така той или няма да
знае всичко, или ще трябва да бъде признат за причина не единствено за доброто.
Единението няма как да бъде схващано и като причастност на познаващото
към познаваното. Понеже с това Бог ще трябва да бъде обявен за претърпяващ
въздействие и вторичен по отношение на познаваната вещ, на която той става
причастен. Следователно, щом и едното, и другото допускане са абсурдни,
трябва да се съгласим, че Бог познава сътворения свят по начин, който ние не
сме в състояние да проумеем, че това, дето той познава със сигурност всичко,
не означава, че причинява с необходимост онова, което предстои да се случи и
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че във всеки случай, макар да има знание за собствените ни постъпки, не той, а
ние – благодарение на свободната си воля – сме техните извършители78.
Безусловното господство на една неотменна необходимост е невъзможно в
един онтологически „проривен” свят. Сътвореният свят наистина е изтръгнат
от нищото и той тъкмо поради това носи в себе си постоянно стигмата на
небитието. Несъвършенството му се проявява в частност в това, че в него е
възможно да бъде нарушавана установената от Бога устойчива свързаност на
причините и следствията, сиреч естественият порядък на нещата. По този
начин причините отслабват и се отклоняват от нормата на битието и от
първоначално – божествено! – положената естествена цел на съществуващото.
Така и архитектът може да е съставил съвършен проект, ала сградата да
се окаже несъвършена, било защото материалът е неподходящ, било защото
строителите нямат достатъчно сила и ловкост, за да реализират по съвършен
начин замисъла му. Божественият архитект на универсума знае всички
възможни отклонения дори преди те да са настъпили, защото неговото знание
е безпределно. Той обаче е причина единствено за онова, което става по найдобрия възможен начин79. Всяко отклонение и несъвършенство има корена си в
слабостта на някакви вторични причини, функциониращи като инструменти на
божественото провидение80, което, разбира се, може да реализира себе си и без
тяхната опосредяваща намеса81.
Първата реч завършва с опровергаване на даваните от Плитон примери за люде,
които не са съумели да избегнат онова, което им е било предречено. Примери за
обратното също могат да бъдат приведени, а дори само един такъв прецедент е
достатъчен, за да бъде отхвърлена тезата за неотменимостта на съдбата82.

Втората реч на Матей Камариотис срещу Плитон
Втората реч на Камариотис е посветена пряко на въпроса за свободната воля
на човека. Опасенията на автора са свързани с това, че свеждането на нашето
поведение до безусловна съдбовна определеност и изключването на свободата
на нашите избори ще доведе дотам, че ще отпаднат и основанията за Божието
въздаяние или наказание, а с това ще се разруши фундаментът на християнската
нравственост изобщо83. Въвеждането на съдбата като причина за случващото
се в света, напомня авторът84, се натъква на непреодолими трудности най-вече
поради това, че тя няма как да бъде позитивно съотнесена с благостта на
единия Бог85. Защото тя или трябва да е тъждествена с благото – и тогава
е излишна като самостойна инстанция; или трябва да е различна от него –
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и тогава да причинява не само добро, ами и зло; или между тях следва да е
налично някакво равновесие – но какво ще е тогава онова, което ще съхранява
въпросното равновесие, и дали то самото ще е нещо добро (а това на свой ред
възстановява току-що привидно снетия парадокс)?
Признаването на безусловното господство на съдбата изключва напълно човека
от случващото се с него. Защото ако всичко спохождащо ни се определяше
безостатъчно от съдбата, то очевидно излишни са разсъжденията, обсъжданията
и изборите ни. С нас ще се случва винаги единствено отреденото от съдбата,
независимо дали бодърствуваме или спим, дали усърдстваме или лентяйстваме,
дали сме проникновени или немощни в проумяването на света. Овладеният от
съдбата човешки свят е свят на бездействие, инертност и леност, свят, в
който е безсмислено да образоваме децата си, да наставляваме съпругите си
или да наказваме слугите си, свят, в който няма основание и за поощрение и
похвала. Защото всички люде постъпват не спонтанно и по своя воля, ами под
натиска на необходимостта и съдбата86.
Опитвайки се все пак да съхрани автономността на човешкия избор, Плитон
се позовава на наличието в нас на вътрешен принцип, осъществяващ разумния
наш избор. Това е умът или интелектът. Това е напълно основателно, съгласява
се Камариотис, при условие че уточним, щото този ум ни е дарен от Бога, в
него именно сме образ Божи и тъкмо поради това ни е вътрешно присъщо да
постъпваме разумно и свободно. Добрите си избори осъществяваме наистина
само тогава, когато умът ни господства над страстите, усмирява неразумните
пориви на душата ни и препотвърждава божествено установения порядък в
света87. Дотук Плитон говори вярно, макар и не достатъчно отчетливо и ясно.
Оттук насетне обаче той се отклонява от пътя на истината, заявявайки,
че на свой ред човешкият ум бива детерминиран от външните предмети, а
значи е също подвластен на съдбата. Това обаче отрича горното твърдение
за свободата на човека. Понеже умът се оказва не свободен, ами подчинен и
прислужващ, при това – поради многообразието на външните вещи – прислужващ
едновременно на много господари. Абсурдно е обаче неодушевеното да властва
над одушевеното, лишеното от разум – над разумното и изобщо по-низшето
– над по-висшето88. Онова повече, което притежава човекът в сравнение
с всички твари, включително в сравнение с като че стоящите по-горе от
него небесни тела, е душата, а тъкмо душата, дарена с разум и свободна
воля, не може да бъде насилена от неща, които не са удостоени с такива
божествени дарове89. За да запазим понятието за свободата на човека, трябва
да признаем автономността на разума, способен да избере било с правилно
основание, непорочно и без душевен смут; било погрешно, с някакво смътно
припознаване на доброто, доколкото дори злото избираме под привидността на
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нещо добро90. Вещите от сетивния свят не могат да детерминират човешкия
избор в частност и поради това, че самият този свят е създаден не заради
Бога, не заради нетленните ангели, не заради неразумните живи същества и
не заради самия себе си, ами именно заради човека, а целта не се определя от
онова, чиято цел тя е, така че човекът е най-доброто в сътворения свят91.
Сетивните вещи не определят с необходимост човешкото присъствие в света.
Те са единствено средствата или инструментите, посредством които човекът
реализира истинското си предназначение – възсъединяването с Бога92.
Разбира се, човекът не е безусловно свободен. Той е подчинен на по-висшето от
него, сиреч е раб Божи. Бог обаче властва над него като негов създател, не като
го принуждава, ами като го подтиква да използва за добро дарената му свободна
воля, което става възможно единствено ако човекът съзнае, че Бог е създателят
на сътворените вещи, че той е установил подредбата им и че нашият добър
волеви избор е препотвърждаването на тази най-добра от всички възможни
подредби93. Затова не е вярно твърдението на Плитон, че ние съгрешаваме
единствено под натиска на необходимостта и че никой от нас не постъпва
греховно по собствена воля. Това твърдение, възразява Камариотис, се основава
на некоректната употреба на самото понятие за свобода. Според философа от
Мистра, ако свобода наричаме неподчинеността на необходимостта, то самата
необходимост следва да се схваща като робство и безусловна подчиненост. Само
че това не е вярно. Защото понятието за робството е съотносимо с това за
господството, тъй като роб или слуга наричаме оня, който има господар, докато
необходимостта може да бъде отнесена както към робството, така и към
господството. Плитон заличава двузначността на понятието за необходимост,
отъждествявайки го с това за робската подчиненост94. Оттук той внушава,
че свободни можем да наречем единствено хората, които не са подвластни на
необходимостта, докато подчинените  без друго са роби. А тъй като всички
люде (но и всички по-низши божества в езическата теология на Плитон) се
подчиняват на неотменната необходимост, то трябва да признаем, че всички с
изключение на Зевс са слуги или роби95. Камариотис не смята това разсъждение за
коректно. Погрешността му произтича от това, че отъждествявайки служенето
с необходимостта, философът от Мистра всъщност не казва какво собствено
представлява свободата, а и изобщо не оставя за нея никакво място в света на
човека96. В действителност всички люде са както свободни, така и подвластни
на някаква по-могъща от тях необходимост. Свободни са те, доколкото избират
свободно, а са подвластни Богу, като това тяхно служене обаче не е тегоба, а
нещо неоспоримо добро. Недопустимо и тягостно е единствено служенето на
порока, лишаващо ни от щастие и блаженство. Така че подвластността ни на
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Бога не ни превръща безостатъчно в роби, ами ние сме и свободни благодарение
възможността за разумна преценка и свободен избор, а сме роби единствено
доколкото се прекланяме пред собствените си страсти и зли помисли97.
Плитон, наистина, в някаква степен признава същото, встъпвайки обаче в
непреодолими противоречия със собствената си теза. Ако свободен е единствено
онзи, който не е възпрепятстван да живее така, както иска, а всеки иска да
бъде щастлив, то щастливи трябва да са единствено свободните, докато
подчинените на необходимостта са непременно нещастни. Никой обаче не желае
да бъде нещастен. Следователно, доколкото именно злото ни прави нещастни,
ние сме лоши само неволно98. А щом е така, то проблематични стават и
наказанията, с които Бог ни наказва за прегрешенията ни99. Защото ако людете
съгрешаваха единствено неволно, те, разбира се, няма защо да бъдат наказвани,
а ако бъдат, то това говори за несправедливостта на наказващия ги. Ако пък се
приеме основателността на наказанията, прилагани обаче единствено спрямо
постъпващите по своя воля, то с това се снема всевластността на съдбата.
Тъкмо поради това, противно на Плитон, следва да бъде признато, че хората,
които се отличават от неразумните твари тъкмо по способността си да избират
свободно и по силата на някакво разумно отсъждане, осъществяват тази си
способност, избирайки ту достойното и съответстващото на собствената им
природа, ту неизменното и отстъпващото им по достойнство, и тъкмо тези
избори подлежат на морално санкциониране100.

Заключение
Спорът между византийските интелектуалци от средата на петнадесетото
столетие е посветен на една безспорно болезнена – от догматична, но и от чисто
философска гледна точка – тема. Свободната воля е наистина проблематично
притежание на човека. От една страна, тя е безусловно необходима, защото
именно свободата конституира изобщо сферата на нравствеността, а и
прави възможно осъществяването на същностното човешко предназначение –
възсъединяването с Бога, което, разбира се, е не сливане по субстанция, ами
съзвучност на волите. От друга страна обаче (и това е водещият мотив на
Плитоновите разсъждения), прецедентът на свободата изглежда да нарушава
каузалния принцип и – вече в християнски контекст – да ограничава обхвата на
божественото предзнание и валидността на божественото предопределение.
Този многократно обсъждан в теологическата литература през Средните
векове проблем тук е вместен в рамките на специфичния спор за приоритета
и близостта на Платоновата и Аристотеловата философски системи до
християнската догматика. Вероятно своеобразното контекстуализиране е и една
от причините в дискусията да не се намесват италианските хуманисти, които
все още сравнително слабо познават Платоновите диалози и за които подобно
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„или-или” звучи – не на последно място и поради безразделното господство
на Аристотеловата философия в университетите – прекалено отвлечено.
Същевременно този иначе като че ли чисто гръцки спор се вписва напълно
органично в общия хуманистичен дух на епохата. Темата за свободата, а оттук
и за достойнството на човека постепенно се превръща в един от смисловите
индикатори на Италианския ренесанс, в един постоянен импулс за философстване,
пораждащ блестяща поредица от литературни шедьоври – от по-традиционния
диалог на Лоренцо Вала101 през патетичния, но балансиран трактат на Джаноцо
Манети102 до революционизиращата визия за човека в Речта на Джовани Пико
дела Мирандола103.
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Калин Янакиев

Традиция, еманципация,
права на човека
След епохата на фундаменталните рефлексии, обосноваващи и формулиращи
т.нар. естествени (и основни) човешки права, от края на ХVIII до средата на
ХХ век, днешното състояние на теорията и практиката, свързани с тази тема,
е достатъчно странно. На мястото на базираните върху дълбоки философски
основания решения и формулировки постепенно се настани една плитка като
философия либерална стихия, цялата активност на която се състои в ad hoc
изтръгването на права срещу всички определящи живота на новоевропейския
човек традиции. В днешно време се водят оживени дебати по юридическото
легитимиране на правата на най-разнообразни сексуални малцинства, правото
на консумация и продажба на т.нар. „меки дроги”, като в немалко страни всички
тези оправомощавания вече са реализирани. В полето на биотехнологиите пък
непрекъснато се обосновават най-разнообразни „права”, гарантиращи намеса в
основите на човешката природа, и т.н., и т.н.
Има една характерна черта във всички тези юридически и обществени борби и
във всички тези теоретични „дебати”. В огромната си част те са развития и
конкретизации на (всъщност неформулираното в нито един международен документ) „право на щастие”, а освен това са поставени върху основата на ляворадикалната по своя първоизточник визия за обществото като антагонистична
структура. Защото никак не е трудно да се забележи, че за мнозинството от
активистите за извоюването на въпросните права обществото предпоставъчно се конципира като състоящо се от – експлицитно или имплицитно – анта-
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гонистични групи, едните измежду които се обявяват към изходния момент на
борбата за господстващи, а другите – за потиснати от неговия традиционен
ред и призвани да реализират своите права против и срещу него. Така, във визията на тези правозащитници, обществото се дели било на антагонистичните
помежду си групи на „мъжете” и „жените” (според идеологията на радикалния
феминизъм); било на тези на „сексуалното мнозинство” и различните „сексуални малцинства” (според идеологията на гей движенията). Изобщо, според въпросните „правозащитници” в обществената традиция (ред), многобройни и
най-разнообразни групи са подредени в позициите на „парии” на съответните
„редове”, поради което тяхното „оправомощаване” се мисли изключително като
еманципиране от тия редове и съответно – като релативизиране, „разбиване”
на последните като източник на репресия.
С две думи: „правото” като право по определение се мисли като нещо, можещо
да се реализира единствено срещу „реда”, в който по принцип няма и не може
да има никакви „права”, а само „привилегии” за определени фаворизирани от
него групи. Естествено е, че при това положение като основни репресиращи
системи се мислят на първо място религиозните традиции, които направо се
обявяват за топос на без-правие, съхраняващо се остатъчно малко или много
във всички „редове” производни от тези традиции. Така „правата на човека”
в най-голяма дълбочина се конципират и като секуларизации, като резултати
от еманципация от религиозното, а цялата въобще еманципация на човека
се определя като контра-религиозен феномен, на който, ако традициите си
позволят да се противопоставят, те следва да бъдат квалифицирани като
„фундаменталистки”.
Накратко казано: според стихийната визия на този най-съвременен либерализъм –
„редът”, традицията, религията не дават и не може да дават, а само отнемат
или не позволяват права, поради което, напротив, правата се реализират единствено като „еманципация” и представляват, значи, права „извън” и „срещу”
определения ред, никога не в него.
Цялото това движение за извоюване на „човешки права” има днес своя типична
стратегия на действие, която – именно поради своята ефектност – скрива за
теоретичния поглед цялостната наивност и несъстоятелност на базисните му
предпоставки.
И тъй, стратегията на това движение за човешките права, като нещо, което
се реализира по принцип „извън” и „срещу” определен ред, се разгръща обичайно
в няколко типични стъпки. Нека се опитаме да ги отчленим.
При първата подлежащият на обсъждане „ред” a priori бива определян като репресивна, потисническа по самото си естество структура. Тоест като структура, в която естествената за нея „не-редност” на определени действия и
поведения бива обявявана за „потискане” на тия действия и поведения.
При втората стъпка, по-нататък, всички, които принадлежат на този „ред” и
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имат склонност към подобни (от негова гледна точка) „не-редности”, се обявяват за „жертви” – жертви на придържащите се към този ред, жертви на
убедените в „редното” за него. Доколкото обаче не всякога такова едно „виктимизиране” на „девиантите” на „реда” може да бъде удостоверено емпирично – привържениците на реда (например умерено консервативните европейци
християни) най-често не отиват по-далеч от неактивното морално неприемане
на, да речем, хомосексуалното поведение, то на един трети етап се пристъпва
към специфично „верифициране” на „жертвите”. Обичайно последното се извършва посредством специално подбуден отвън, от професионалните активисти
на движението, ексцес на въпросното не-редно поведение. Тоест, посредством
публичното му, предизвикателно и скандализиращо придържащите се към реда
демонстриране (шумните гей паради или феминистките манифестации с гръмки
лозунги срещу „мъжете”).
Именно това ексцесивно демонстриране, дори ако не успее да доведе до ответна ексцесивна реакция на „традиционалистите” – в цивилизованите страни просто е изработен навик за въздържане от ексцес – най-вероятно обаче
довежда до ескалирането на словесна продукция по отношение на демонстрираното „нередно”. Припомнят се и се експлицират дълбинните основания на
скандализираната в момента традиция – на основанията  за „редно” и „нередно”. Нещо такова се случи например неотдавна с изявленията на италианския консервативен депутат католик Роко Бутильоне срещу шумния натиск
в Европейския парламент за легализация на еднополовите бракове. В ответ
на изявленията му борците за съответната „еманципация” тутакси обявиха
експлицираните фундаменти на традицията за... експлициране на „репресията”,
носена от нея. А обсъжданите „девианти на реда” с успех бяха верифицирани
като негови „жертви”.
Но нека се върнем към разглеждането на стратегията. След успешно осъщественото виктимизиране на подготвяното за еманципация от съответната традиция малцинство или група, вече могат да се започнат конкретните действия
по същинското осъществяване на „еманципацията” – извоюването на „правото”
на „не-редното” за „реда” поведение; извоюването на правото му срещу „реда”.
Когато то бъде извоювано – а както виждаме, то наистина се извоюва като
„плячка” и „откъсване на територия” във военен сблъсък – т.е. когато бъде
позитивно-правно закрепено, „редът” вече е релативизиран: „редното” в него е
престанало да бъде тъкмо „редно”, „нередното” – тъкмо „нередно”, като и двете са станали само възможни, легитимно възможни поведения. Описаната дотук стратегия за създаване на „права” е най-типично видима в еманципирането
на различните сексуални девиации от християнската традиция, но е забележима
и в действията на адептите на радикалния феминизъм срещу традиционния семеен морал.
Трябва да се признае за напълно оправдана тревогата на „традиционалистите”,
че стихията на подобна релативизация, развързана веднъж, има тенденцията
да се разширява и задълбочава, т.е. да води до все по-широка, според консервативната терминология, деморализация на обществото. И ако тази дума е все
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още до някаква степен двусмислена, (защото моралността, респективно деморализацията, действително са понятия, имащи оправданост само от гледната
точка на „реда” на традицията), то напълно обективно преценими могат да
бъдат реализиращите се от подобна стихия на релативизацията екзистенциални зависимости на човека, до чието обсъждане обаче, поради жаркостта на
противопоставянето, за съжаление, рядко се достига. Защото не може да се
отрече например, че едно извоювано право да пиеш алкохол (срещу „реда” на
ислямската традиция, например), или да употребяваш „меки наркотици” (срещу
не-редността на подобно поведение в европейската, християнската традиция),
бидейки наистина извоювана независимост от тези „редове”, представлява
напълно обективно установима жизнена (екзистенциална) зависимост на човешката личност.
Макар и много по-пререкаемо и не така прозрачно, правото на жената да извършва аборт преди или след брака заради невъзпрепятстване на професионалната
им реализация, би могло все пак да се изтълкува като предаване в зависимост
от либидинозната стихия, а пък правото на (девиантно от гледната точка на
традицията) сексуално поведение, като произвеждане на потенциални жертви
на хомосексуално склоняване. Тоест към произвеждане на жертви на освободените „жертви”.
Но още по-дълбокият пласт в идеологията на онези, които конципират правата
като права изключително срещу „редовете”, „традициите”, е, че те никога не
се задоволяват с произвеждането в жертви само на склонните към определено „не-редно” според „реда” поведение. Там е работата, че след като съумеят
да виктимизират девиантите на традиционните редове и така да конципират
реда като „репресивен”, като изключително отнемащ права, въпросните идеолози започват да виктимизират и самите придържащи се към „реда”, обявявайки доброволната им съгласност с неговото „редно” и отхвърлянето на
неговото „нередно” за още по-дълбока репресираност. Така те внушават, че
тези хора са тъй дълбоко репресирани от „реда”, в който са на-редени, че вече
и не проявяват склонност към еманципиране от него. Приемат за не-редно неотреденото в него и се придържат към „ограниченията” му. А това означава, че
„редът” (и неговите митически „архитекти”-потисници) напълно са им „промили
мозъците”. Към тези хора следователно се изпраща посланието, че ако у тях
отсъства желание за „нередното” според традицията, на която принадлежат,
ако предпочитат да се придържат към „редното” в този „ред”, то е, защото са
зависими от наложеното им от традицията, а не защото са независими от
въпросните девиантни по отношение на нея желания.
За да дам конкретен пример за това, което казвам, ще спомена, че наскоро
станах зрител на подобна „операция”, извършена от нашенски журналист. Територия на нейното образцово провеждане бе придобилото случайна медийна
популярност помашко село Рибново, където политически популист бе направил
опит да „разкрие” гнездо на (ислямски) фундаментализъм само заради дълбоката
традиционалност на живота на неговите жители. Инсталирал се на площада
му, въпросният „разследващ” журналист на пръв поглед чисто и просто разго-

79

Християнство и съвременност

варяше, разпитваше млади мъже и жени, очевидно напълно привично живеещи
според моралните предписания на тяхната (да – религиозно фундирана и сигурно
предмодерна) традиция. По същество обаче той извършваше тъкмо тяхното
публично виктимизиране като прискърбно-неосъзнаващи се „жертви” на един
базисно репресивен „ред”.
Като конкретна журналистическа стратегия това се осъществяваше по следния начин. В началото се изразяваше едно подчертано (и оглеждащо се за
„масовото” съчувствие на зрителя) удивление от това, че „съвременни млади
момчета и момичета” изповядват твърдо нежелание да опитат от неща и поведения, които за техните връстници от градовете са нещо напълно нормално:
например алкохол, предбрачни полови връзки, а защо не и „трева”. Сетне идваше
откровено-бруталното съчувствено подпитване на осемнадесет-деветнадесет
годишни девойчета от селото „дават ли си сметка от какво се лишават и
какво губят в живота си, като се пазят девствени за своите бъдещи съпрузи”.
Защото – това се предпоставяше във въпроса – те не биха могли да не „губят”, лишавайки се поради привързаност към традицията си от всички подобни
блага и свободи. Трябва да се добави и това, че въпросите се задаваха така,
та бездруго да накарат несъзнателните „жертви” на „реда” да започнат да
обосновават мотивите именно за своите „лишения” – т.е. да бъдат накарани
да обясняват едни свои „зависимости” от „реда” (а не една своя независимост: от стихията на дрогите, на либидото и т.н., която всъщност бе налице
у тях и която „редът” със своите „редно” и „нередно” им даваше). Когато операцията по вкарването на тази млади и искрени хора в режим на „оправдаване”
за тяхната обективна екзистенциална независимост и здравост бе завършено успешно, те вече се бяха запечатали в съзнанието ни като „жертви”: на
репресивния „ред”, репресивната „традиция”, на определеното като „редно” и
„нередно” в нея. В резултат всички, на които техните чудновати фигури бяха
представени, трябваше да се убедят в тяхната „виктиминалност” или дори – у
самите тези хора, видели се в огледалото на анкетьора си – трябваше да се
загнезди подозрението, че са „жертви” на своята (нека дори да е доброволна)
„нееманципираност”.
Бих искал да отбележа, че разказаното току-що аз взимам само като пример за
особено брутално (и разбира се, отблъскващо) типично поведение на радикалнолибералния „защитник на човешките права”, като осъществяващи се изключително по пътя на „еманципацията” от съществуващите „редове” и „традиции”.
По-важното, на което искам да обърна внимание, е, че след подобно още по-дълбоко и всеобхватно „виктимизиране” на „наредения” в реда на която и да било
традиция вече всяка негова еманципация от него – дори по най-очевиден начин
да го предава на екзистенциална зависимост (например на разнообразните дроги на модерното общество) – започва да се приема като право-мерно действие,
като осъществяване на права, които даже едва сега се раждат за него. Защото – гласи тук подтекстът – „правото” може да възникне само извън (и срещу)
„реда”, но никога не би могло да бъде налице в него – единствено отнемащ или
непозволяващ „човешки права”.
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Нека сега за първи път да кажем, че дълбинната предпоставка на подобно мис
лене се състои в убеждението, че в основата на „правата” стои свободата
на автономната субективност, а в основата на автономната субективност
нищо не стои: тя е право-мощна сама по себе си, сама от себе си и правото  е абсолютно. Ето защо всяка на-реденост в „ред”, принадлежност към
традиция, дори когато е напълно безпроблемна за индивида, не би могла да
се разглежда по друг начин освен като – обективна – обезправеност и зависимост.
Пак казвам, при такава базисна предпоставка всеки „ред” (традиция) се мислят
като репресивни. Доброволно спазващите ги са „фундаменталисти”, несмеещите да се „еманципират” от него са „потиснати”. В по-голяма дълбочина обаче и
двете категории са „жертви”: едните – неосъзнати, двойни жертви, защото и
не усещат, че „редът” ги репресира и затова го поддържат, другите – осъзнаващи това, но нямащи необходимите „ресурси” да го променят за себе си.
Ето как еманципацията от реда се определя като единственото по същество
истинско „право”, а нееманципацията – отказът от нея, не като също такова
право, а като неконсумираност на право, резултат от (предразсъдъчна) негова
отнетост.
Аз отново подчертавам, че дълбинната идеологичност, радикалистичност (а
значи и опростяване, немъдрост) на това мислене се разобличава най-ярко от
случаите, в които еманципирането от определен „ред” дава не една същинска
екзистенциална независимост, а узаконява една жизнена, екзистенциална зависимост (от меката дрога, от алкохола, от натиска на либидото, от скритодремещите в човешката природа первертности). При всички тези случаи именно
не-зависимостта от тези жизнени зависимости, осигурявана от следването на
традицията, започва да се конципира като „прискърбна зависимост” на човека,
а падането в тях – в резултат на „еманципацията” – за освобождаване, за
„независимост”. Което е абсурдно.
Тук, направо казано, свободата като независимост от злото (на зависимостите) се преобръща в свобода като независимост за злото (на зависимостите) и
тази втората се приветства като напредък и узряване на човека.
В скоби ще вметна, че неотчитаното от въпросните идеолози на еманципацията от разнообразните традиции послание, което те с подобни свои действия
изпращат към „наредените”, започва да звучи като: „Ето такава свобода ще
ви донесем и дори – наложим”. Нека се замислим например какво биха чули зад
думите на споменатия по-горе журналист „традиционалистите” от Рибново:
„ще направим, ако ни позволите – ще чуят те, – от децата ви „независими”
от независимостта им от порока хора и така ще ги еманципираме”. Което,
разбира се, не може да не се разчете от тия поддръжници на „реда” иначе
освен като същинска „дяволска заплаха”, като опит за мек геноцид. Което пък
означава, че много често тъкмо този радикален либерализъм катализира фундаментализирането на „традициите” (а не сблъскването им с други, различни
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от тях традиции).
И тъй, трябва изглежда да се съгласим, че голямата „борба” на тези идеолози
на човешките права е борба за разбиването на „редовете”, на „традициите”.
И следователно последният резултат (голямата „победа”) на усилията им би
се състояла в създаването на – в идеал неизброимо множество – не-подредени
„еманципанти”, които са си завоювали права, давани им от свободата да не
принадлежат към никакъв „ред”. Защото при такива „еманципанти” всички
„права” са конституирани по принцип като права-срещу-определен-ред. И ние
няма да кажем тук: срещу определени „ограничения”, понеже, както показахме,
в много случаи въпросните „ограничения” се оказват всъщност гарантиране
чрез механизма именно на „реда” (традицията) на определени екзистенциални
независимости – независимости от пороци. Обратно: в същите тези случаи
„правата”, извоювани срещу подобни „ограничения”, са права за екзистенциални
зависимости.
Още по-нататък: не е особено трудно да се види, че ако процесът на подобно
„оправомощаване” срещу „редовете”, традициите бъде действително доведен
до неговия идеален завършек и всички бъдат еманципирани от всяко ограничение на традиционните редове, не би останал въобще никакъв ред – всички биха
били еманципирани от всякаква подреденост. Но тогава не би останало и нищо,
което да е „редно” (респективно „не-редно”), а това означава ни повече ни помалко всеобхватен и пълен, узаконен произвол, раждащ с абсолютно желязна
неизбежност bellum omnеs contra omnem, война на всички срещу всички. Понеже
нали е елементарно ясно, че когато всички имат право на всичко, никой няма
„право” на нищо. В края на краищата правото като такова се има изобщо само
пред друг и с друг, и ако всеки си е извоювал всяко нещо като право, то и всеки
друг има правото да не го признае. Така идеологията на радикалния либерализъм
по отношение на човешките права, като осъществяващи се изключително чрез
еманципация от определен „ред”, се свежда до абсурд – а това пък безспорно я
опровергава в предпоставките .
Да се върнем обаче още веднъж към главното. Базисно критикуемата, но необходима за разгръщането на визията им, предпоставка на либералните радикали
гласи, че правото произтича от свободата на субективността, изключително
от свободата и автоматично от свободата на субективността, но свободата
на субективността от нищо не произтича, от нищо не се оправомощава; човекът я има по природата си, а не някъде отвън, от „горе” и т.н.
Втората и произтичаща от първата предпоставка на радикалния либерализъм е
убедеността му, че всеки „ред”, всяка под-реденост е зависимост. Всеки „ред”
е ограничителен, репресивен спрямо свободата на субективността, а това означава, че той изключително отнема (възпрепятства) права и никога не ги
дава. Изводът е, че само излизането, еманципирането от реда те прави независим, т.е. – имащ права.
Но нека помислим: ако излизането от реда на ислямската „умма”, да речем,
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те прави независим от трезвеността, (която в него е ултимативно редна), прави те следователно свободен, упълномощен да пиеш, то прави ли те
действително това излизане независим? Това, разбира се, е абсурд, защото
да си „свободен” от трезвеността, да имаш „право” да пиеш, ще рече да си
свободен да си зависим, да имаш право да си зависим. Реализацията на това
право те прави зависим. Какъвто изобщо не си бил, поне по отношение на алкохола, когато не си бил свободен от традицията на „уммата”. В този случай
следователно, както лесно се вижда, редът ти е давал именно независимост,
а еманципирането от него, извоюваното ти право срещу този ред ти дава
зависимост.
Но следователно свободата на субективността не всякога, не задължително реализира независимост. Да, еманципацията от определен „ред” те прави
безспорно независим от този ред, но само от този ред. Не обаче, непременно
независим и в екзистенциалния смисъл на тази дума. Напротив, би могла да те
направи именно сега зависим. Което вече е опровержение на мисълта, че всяка
подреденост в „ред”, в традиция е задължително зависимост и че всяко извоюване на право срещу този ред (което и е еманципацията), е задължително
независимост.
Това пък, по-нататък, че „редът” никога не дава права, а изключително само
ги отнема и че значи правото винаги се реализира чрез „излизане” от реда,
срещу реда, се опровергава по следния начин. Очевидно е, че един „ред” чрез
самото „подреждане” на принадлежащите му в себе си им дава право, поне в
самия себе си, защото в него те са не просто гол факт, а – от него самия
оправдан факт. Наистина, това право на „наредеността” би могло да не е
съвършено и безупречно, би могло да ограничава същностни човешки потенции,
но със сигурност все пак е право, при това дадено на „наредените” без каквито и да било техни усилия. Обратно, излизането от определен „ред” не дава
право автоматично, а първоначално просто изправя срещу „реда”. За да може
това стоене срещу него да бъде и оправдано (правомощно), нужно е редът да
бъде накаран да го признае. Тоест изисква сила и отстъпване пред силата, отслабване на реда. Тук значи едва силата дава правото, а не правото – силата,
както е вътре в „реда”.
Още по-сетне: какво точно „право” дава и какво „право” отнема редът на
„наредените” в него? Безспорно е, че им дава правото на негови „членове”,
правото на „свойствеността”. И значи привилегията не просто да бъдат в
него като битиен факт, но и оправдано да бъдат. Да имат правото да бъдат,
да бъдат не просто битие, но и лице, правна личност. Какво право, по-нататък, отнема „редът” на „наредените” в него? Поради неговата определеност
нещо в него естествено е „редно” (съществено определено от реда за членовете му), а друго, пак също тъй естествено, е „не-редно”. Правото на това
„не-редно” редът безспорно отрича. Но ето, ако в него например е „не-редно”
откритото практикуване на либидинозни первертности или практикуването
на тъй наречените „меки дроги”, този ред, формално погледнато, действително отнема (отрича) правомерността на тези действия, но отнемането на
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тези „права” отнема собствено допустимостта на определени зависимости
и осигурява, напротив, определена независимост на обществото и екзистенцията. Е, какво тогава отнема редът? Отнема единствено абстрактната (с
какво така ултимативно ценна?) независимост от „реда”, която обаче в тези
и подобни на тях случаи не означава зависимост, а напротив, именно тя, зависимостта ти, вписаността ти в „реда” е независимост в жизнен план от
споменатите пороци.
Не отговаря на истината следователно това, че „редът”, традицията никога не
дава право, а само го отнема. И не е вярно, че правото, което се осъществява
с излизането от „реда”, традицията, прави човека задължително независим, задължително освобождава от зависимости.
Summa summarum: бихме могли да кажем следователно, че мислейки правата
изключително като независимости от определен наличен ред (традиция), като
права „срещу” определен наличен ред, либералната визия наивно (дали не и злонамерено в най-последно време) стилизира „реда” и традицията изобщо като
фактическа репресия, ограничение; като територия на изначална несвобода. Но
това е дори по същността си погрешно. „Редът”, както видяхме, по самото си
същество дава непременно поне някакви, а именно – иманентните нему „права”
на подредените в него. Те биха могли да бъдат частични и ограничени, биха
могли да бъдат небезукорни от една идеална гледна точка, но те не могат да
не бъдат давани от него, защото редът прави „свои” подредените в себе си,
„оправдани” подредените в себе си. Обратно, свободата от реда не дава автоматично и непременно свобода в смисъл на екзистенциална независимост, макар
че разбира се, дава голата свобода от „реда”.
Нека се уговорим. Напълно вярно е, че човекът би трябвало да може да бъде
защитаван и от определен „ред”, от определена традиция, в която се „заварва” нареден. В този смисъл мислещите правата като осъществявани чрез
еманципация са безспорно прави, защото определен „ред” би могъл да ограничава, би могъл да репресира същностните черти на човешката личност. Така
например не-редността в ислямската традиция на автономността на жената,
(която би трябвало, редно е, да живее като придатък и дори собственост на
своя баща или съпруг) е ограничение, е отричане на съществено право на човешката личност по полов признак. Напълно вярно е също, че не-редността на
т.нар. морганатични, неравностойни бракове в съсловния „ред” на обществото,
валиден практически до викторианската епоха на европейския свят, е ограничение и отричане на съществено право на човешката личност по съсловен
признак. Вярно е също, че частичната не-редност, не-оправданост, не-правомощност на децата, родени извън узаконеното по един или друг начин брачно
съжителство, представлява лишаване от право, о-без-правяване от страна на
определен „ред”, традиция. Факт е по-нататък, че не-редността на определена религиозна вяра, различаваща се от вярата на мнозинството „наредени” в
определен „ред”, водеща до фактическо гражданско и икономическо о-без-правяване на друговереца във въпросната традиция, представлява отнемане на
право – на правото, на правомощността на личната съвест. Напълно вярно е
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следователно, че човекът би трябвало да има и права срещу „реда”, срещу
наличната традиция тогава, когато последните му отнемат същностни екзистенциални и социални независимости. Например на родената в ислямския „ред”
трябва да бъде гарантирано, (извоювано) правото да се еманципира от този
„ред”, да застава и стои извън този „ред” в ограничаващите автономията 
негови определения. Целият въпрос обаче е да се прецени – при това първо,
преди прокламирането на правомерността на еманципирането да се прецени
дали „редът”, традицията, в определения случай репресира определени поведения и състояния на човека, с които той е независим, или напротив, предпазва
от екзистенциални зависимости. Защото е напълно възможно, както видяхме,
„редът” да дава независимост, свобода. А тогава еманципацията от него е
по-скоро лишаване от независимост, по-скоро екзистенциално отслабване и
значи въпросното „право”, реализиращо се срещу реда, е равно по-скоро на
загубване на свобода, на сила.
Важно е да се преценява следователно дали правата, които човек може да си
създаде извън или срещу определен „ред”, традиция, представляват действително човешко еманципиране, или са само голо еманципиране от този „ред”,
водещо до фактическото еманципиране за злото, за деградацията. Защото
съгласно разума, „правото” е само тогава осмислено, когато имането му
осигурява екзистенциална независимост, когато от него е налице сила. „Правото”, което, осъществено срещу „реда”, води до човешко поробване и деградация, предаване в жизнени зависимости, е безсмислено и неправомерно. Тогава
от силата, упражнена отвън срещу определен „ред” (по тактическата схема,
която описахме по-горе), произлиза наистина някакво „право” по отношение на
този „ред”, но от това „право” не произлиза сила. А ако и доколкото случаят е
от последния вид, „редът”, би трябвало да се съгласим, има пълното право да
брани членовете си от пропагандаторите на еманципацията и да вижда в нея
не еманципация на човека, а по-скоро само негово отслабване и деградиране,
отнемане на даваната от традицията негова независимост, сила и свобода.
Разбира се, че въпросната дилема би могла да бъде решавана ad hoc в емпирически дебат при всеки конкретен случай, но би могло да се направи и едно
по-дълбоко философско усилие за дефиниране на същинските човешки права и
тяхната дълбинна фундираност, което вече да позволи принципно ориентиране в
оправдаността на всеки конкретен призив за „еманципация” и на всяка реакция
на традициите по отношение на този призив.
Накрая сме длъжни да добавим и следното. Теорията и практиката на радикалистичните „еманципатори”, особено пред лицето на прискърбните резултати
от тяхната дейност през последните десетилетия по все по-дълбоко отиващото разстройство на старите „редове” и традиции, и най-вече пред лицето на
осъществените от тях „еманципации” за фактически човешки зависимости и
деградации, пораждат днес една реактивна тенденция срещу правата изобщо,
която с по-голяма или по-малка непрецизност наричат фундаментализъм – християнски, ислямски – в случая това е без значение. И макар най-смущаващи да са
острите и брутални защитни действия на този фундаментализъм, по-лошото в
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случая тук е, че религиозните консерватори издигат платформа, огледално противоположна на либерализма, според която традицията, „редът” действително
не дават свобода и право, действително поддържат зависимости и ограничават, но... това е нещо добро.
Най-вече за да се даде отпор на тази реактивна тенденция в средите на традиционно религиозните люде (която пък се използва като плашило и оръжие от
ескалиращия либерализъм), следва да се разгърне отново една истинска християнска философия на правата на човека, защото такава не просто има, но и – съзнавано или несъзнавано – тя стои в основата на всички по-сетнешни размисли
върху тях. При това, за разлика от традициите на исляма, се извлича от самите
основания на християнското благовестие.
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Църквата и
геостратегическото
морализиране
1. „Върколакът на Киркегор”
Напоследък говоренето за Бога сякаш се утвърди окончателно като говорене
за някаква безлична, абстрактна res; препредаване и преподаване на определени
понятия и категории – форми на човешкото разумяване, като постепенно се
игнорира фактът, че Той е Жив Бог на живи1. Затова, поне според нас, богословието днес вече не бива да се опитва да говори на „всички хора”2, а само на
отделния човек пред Бога. Нали търсещият Го е човек-в-драма, той не е просто
хладнокръвен изследовател, нито е някакъв логично аргументиращ вътрешните
си „проблеми” психоаналитик. По същество болката и страданието са форми3
на човешката природа и са в основата както на боготърсачеството, така и на
богоотхвърлянето. Накъде в такъв случай ще се обърне лицето на човека – дали
към Бога или към Княза на „този свят”? И как ще му бъде „обяснено” на този
човек какво прави? Тук православното богословие не бива да си позволява нито
„аристократизъм”, нито незаинтересуваност, защото разговорът за човека и
за Бога е разговор на възможния за нас (‘възможността’, както я задава св. Дионисий Ареопагит4) предел.
От своя страна драматичното не е и просто само някакво вътрешно състояние
1
Това в голяма, ако не и в пълна степен се дължи на факта, че много повече се говори за Бога, отколкото с
Него. Молитвеният разговор е заменен с вид музейно, екскурзоводско поучаване – Бог е това, онова, трето и
т.н.
2

В смисъл – да се държи като „научна дисциплина”.

3

А не например неразкрити подсъзнателни противоречия.

4

Виж Г. Каприев, Учението на Псевдо-Дионисий Ареопагит за йерархията и културата на средновековна Западна Европа. В: BYZANTICA MINORA, „ЛИК”, С., 2000, 55.
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на отделния Аз. Както прозорливо отбелязва отец Юзеф Тишнер, „драматичното
време не е – точно казано – в мене, нито в теб, а е тъкмо между нас”5. Поради
тази особеност на човешката екзистенция, когато тук направим разбираемата
и твърде повтаряна грешка просто да психологизираме и да морализираме религиозната вяра, неминуемо ще редуцираме трансценденталното до етическото и
така ще превърнем и екзистенциалното само в морален въпрос. А етиката, или
в по-общ план – познанието за добро и зло, не може да направи така, щото да го
няма и самото познание за добро и зло, да я няма, сиреч, и самата етика; в крайна сметка да го няма различаването между време и вечност, между Аз и „отминавам”. И тъй като диалектиката на доброто и злото винаги се разгръща във
времето и в историята и това разгръщане винаги поставя човека пред крайния
въпрос за смисъла, изкушението да превърнем етиката и съответно етическото говорене едва ли не в „средоточие” на битието въобще, а в случая и на есхатологията, е особено силно и практически (при това положение) незаобиколимо.
Това по същество е „върколакът на Киркегор”, който „отначало (в античната
философия) се е превърнал в Необходимостта, след това – в Етическото, а покъсно ще ни се представи в образите на Вечността, на Безкрайността, в образа на любовта”6... Нещо повече и още по-важно – в тази перспектива думите на
Спасителя: „Но казвам ви, че тук е Оня, Който е по-голям от храма” (Мат. 12:6)
и „Който обича баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който
обича син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене” (Мат. 10:37), са
истински скандал, те са неморални, изцяло неетични, нетолерантни думи – те
са предизвикателство пред човешкото мислене, поставило на трона вместо
„хилядоипостасния Бог” (по израза на св. Григорий Палама) именно горепосочения
образ на „вечната любов”, на етичните изисквания и длъжности, разпределени и
редуцирани според „познанието за добро и зло“. И ето, оказва се, Църквата вече
е длъжна да се съобрази с етиката на „познанието за добро и зло”, да живее,
сиреч, според изискванията на греха, според неговите последствия. Но нали
тя съществува на земята точно защото Христос „със смъртта Си смъртта
умъртви”...

2. Геостратегическото морализиране
Така, казано накратко, Църквата се за-земя-ва просто като институт, като
структура – като част от гръбнака на образуващите държавата социални, обществени форми и елементи. Тук според нас трябва да се търси дълбинното оправдание на тенденциите в съвременната Православна църква, особено в Русия,
но и в България, отношенията между държавата и Църквата да се схващат в
светска идеологическа рамка на съподчиненост, по-скоро – на някаква „симбиотична връзка” – нещо, което устройва държавата. Да не говорим, че и тук, и
в Русия е на път да израсне разбиране за православие, което всъщност няма и
не може да има нищо общо с православието. А именно, че православна държава
в съвремието едва ли не е само Русия и като такава тя е пазителят и зако5

Отец Юзеф Тишнер, Философия на драмата, “Сонм”, С., 2008, превод Правда Спасова, 6.

6

Лев Шестов, Киркегор и екзистенциалната философия, В: Достоевски и Ницше. Киркегор и екзистенциалната философия, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 1993, превод доц. Недялка Видева, 303.
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нодателят в Църквата, земната проекция на православието, т.нар. Трети Рим7.
Тази изключително вредна за Църквата „имперска”8 псевдотрадиция и до днес
се възприема като нещо саморазбираемо и едва ли не присъщо на православието
изобщо. Опитите на отделни съвременни православни богослови и интелектуалци да оправдаят всичко това чрез идеята за някакво „осветяване” на държавата от Църквата, чрез което държавата да се „бори” срещу противниците
на Църквата (които винаги се оказват и нейни!), са лесно разбираеми, психологически и мирогледно вероятно оправдаеми и според нас антицърковни. Нещо
повече, онова, което мнозина по инерция и прибързано определят в историята
като „византийски цезаропапизъм”, всъщност е на път да се осъществи именно
днес, седем века след падането на Константинопол, ако се следва тази доктрина. Забележете, че ако я изчистим от обрастванията  с политологически,
социологически и тук-там богословски понятия, ще видим, че по същество това
е политическо мислене, което затова именно разглежда „цезаропапизма” като
подходящ и като собствено полезен за хората. С други думи, ще видим, че християнството се въобразява като спасително единствено според идеята за държава, ergo и Църквата на Спасителя се превръща в брънка от веригата на едно,
нека го наречем – геостратегическо морализиране... Непрестанно отбягвана и
незабелязвана истина, тясно свързана с казаното, е също и че мнозинството
съвременни богослови или вярващи интелектуалци, по думите на Жорж Бернанос,
„намигат с извинителна усмивка към хуманизма”, вдигайки съжалително рамене
пред разказа за ролята на библейската змия, на сатаната. Той, разбира се, според тях не съществува9, защото не могат да приемат присъщата на падналия
разум лукавщина. За тях смирението и молитвеният разговор са просто морални
патерици и вид вътрешно позьорство, но не и „борба с поднебесните духове на
злобата”; те са някакво интелектуално-творческо себелюбуване, литературна
фигура. Смирението и молитвата тук не са парадоксът на „радостното съкрушение” в Христа – точно обратното – сълзливо напомняне за собствената
душевна възвишеност.
И така, първото, което ще се запитаме, е дали когато ние, хората в Църквата,
се изкушаваме да поставим етическото (и в крайна сметка – политическото)
на преден план при общението си с „този свят”, всъщност не затъваме все
по-дълбоко в „познанието за добро и зло”, дали не се превръщаме в доброволни
заложници-продължители на първородния грях, от който сме изкупени на Кръс
та? Защото, пак казваме, ако приемем, че грехопадението е просто морален
проблем, тогава виновен за него е неетичният, неморалният Бог, поради която
Своя осъзната виновност Той е изпратил Единородния Си Син на кръста. Ло7

В тази връзка виж интервюто с руския политолог Борис Межуев в Християнство и култура, бр. 1 (36), 2009.

8

Между империята и модерната национална държава има фундаментални и незаобиколими различия, така
както между империята, националната държава и т.нар. глобално информационно общество сега. Автоматичното прехвърляне на смисли от едното към другото всъщност е това, което обикновено се заобикаля и не се
забелязва, когато се обсъждат отношенията между Църквата, държавата и обществото.
9
Според тази логика излиза например, че в пустинята Христос е бил изкушаван от Себе Си. Излиза и че всеки
човек се изкушава само от себе си. Работата е там обаче, че аскетическата литература е пълна с примери
точно за обратното и всички отци обръщат внимание именно на това, че изкушенията на дявола не бива да
се приемат и да се смесват със собствените душевни движения; че трябва, сиреч, мъдро да се прави разлика
между тях.
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гиката в този начин на спекулация е същата, както ако кажем, че до началото
на времената, например до Сътворението или пък до големия взрив, остават
няколко часа.
Ако подходим по-строго обаче, ще видим, че тук моралът е по-скоро външен,
някак вторичен. Актът на грехопадението не е акт на избор между доброто и
злото за първия грешник10. Ако обаче това е бил избор, този избор не е бил между
добро и зло, а само между Бога и самия себе си, между служение и леност11...
Това, в дълбочина, е проблемът и на фарисейството, на религиозното лицемерие. Защото, на първо място – какво е фарисейството (не чисто исторически,
разбира се). Фарисейството (лицемерието) е религиозна вяра, която себе си
знае като най-вярна. Тоест тя себе си облажава-и-изисква да я облажават и
да я следват като единствено вярната. Нещо повече – фарисейството винаги,
задължително е „институционализирана религиозна вяра”. Извън „института”
на религиозната вяра няма как да съществува фарисейство. Извън „института”
на религиозната вяра обаче, собствено казано, не може да я има, не може да
е жива и религиозната вяра изобщо12. Това е едно от базисните изкушения за
Църквата. То може да бъде определено и като „морфологичен проблем”13, като
вътрешноприсъща колизия на самата „форма”. От една страна, без общност,
без Църква го няма и спасението; от друга обаче, именно в общността, в Църквата, желанието да при-общ-иш Другия веднага изправя пред теб изкушението
да изискваш от него да бъде приобщен. Да не е „друг”, а другият твой Аз. Това
се извършва чрез морализиране, чрез етически по съдържанието си методи на
убеждение, като така и самото Христово учение се превръща в нормативен
наръчник за поведение и начини на мислене, валидни в еднаква степен и по еднакъв начин за всички. Грижата за „утре”, за „спасението”, за „хората” става
най-важното, защото е правилно да бъде така и защото без този активизъм
собствената суета и страхът за смисъла няма за какво да се уловят. Грижата
е във-времето, тя се променя с промяната на условията, което принуждава
грижещия се непрекъснато да добавя и да добавя все нови и нови правила, норми, начини, поведения, изисквания. Тази протяжна-във-времето грижовност на
практика лесно скрива същинския смисъл – спасението на човека (което не е
човешко в собствен смисъл, а Божие дело), превръщайки спасението изцяло в
10

Впрочем и днес, ако се замислим съсредоточено, ще видим, че грехът не е просто въпрос на етика, т.е. на
липса на морал. Нещо повече, много често именно сериозни етически аргументи „оправдават” греха.

11

Прот. Георги Флоровски, Творение и изкупление, С., 2008, превод Емил Трайчев, Павел Павлов, 91.

12

Затова не трябва да се прави прибързаният и изцяло неадекватен извод, че религиозната вяра няма нужда
от една или друга форма на обществена организираност, че вярата-си-е-вяра просто ей така. Практически,
както всеки може да забележи, именно такава религиозна вяра никога не е съществувала исторически, а и
няма как да съществува, просто защото е невъзможно за човека да бъде човек-извън-общност, да бъде човекиз-общо.
13

Теоретично и практически неразрешим, защото всяко негово „разрешение” всъщност ще разруши самата
„форма”, на която е вътрешно присъщ. Смисълът на този проблем („института на вярата”, Църквата) не е да
бъде „разрешаван”, а да бъде осмислено живян. Тук, ако щете, може да се забележи и действителната връзка
между абстрактните, логико-метафизични понятия и проблеми и екзистенциалните напрежения и кризи; истинското съдържание на онова „не рекох ли Аз: „богове сте”. Така, ако Църквата беше просто човешка, земна
институция, тя отдавна вече нямаше да съществува, защото никой човек, нито пък общност от човеци не е в
състояние да издържи подобна екзистенциална „двойственост”.
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дело-витост на човека чрез незаобиколими и самовластни морално-политически
предпоставки и предусловия14.
Разбира се, от казаното изобщо не следва, че едва ли не се опитваме да оспорим изискванията на религиозното нравствено постъпване, изобщо не следва,
че може и без него. Всъщност е точно обратното. Ясно и отчетливо трябва
да се изтъкне само, че законодателството на етиката (а следователно и на
политическото) в Църквата е чиста лъжа15. Злото като онтологична „прояденост” изисква активен отговор – изисква „служение“, а не „леност“. В този план
служението следователно може да бъде единствено служение на Бога, нещо повече – няма друго служение освен служението на Бога16. В противен случай, ако
възприемем просто етическото, което от себе си разгръща себе си и законодателства дори и в сферата на отношенията между Бога и творението, ще ни се
наложи да приемем и върколака на Киркегор в „дома си“. Така, образно казано, ще
се препълним с „безкрайни отговори”, с една безкрайна без-отговор-ност. Ще
се припознаем както в „господаря на дома”, така и в отношенията помежду си –
ще приемем „в града” не Царя, а негово подобие. Етиката тук, казано накратко,
деперсонализира отношенията и макар и да използва „същите думи”, всъщност
пренарежда йерархията на ценностите и на зависимостите. Така Църквата постепенно се превръща в дружество на почитащите някакъв бог – морален счетоводител, тъй като според етичните норми всяко нещо, което не отговаря на
техните изисквания, по определение е неетично, неморално, следователно – зло.
Но и това не е всичко – за да стане проблемът ни още по-сложен, словосъчетанието „този свят” също е подвеждащо. Изглежда често сме склонни да го
мислим като интуитивно ясно и за останалите хора по същия начин, по който
го схващаме ние. В патоса на говоренето за крайните неща бързо и лесно заб
равяме, че точно тези „крайни неща” са проблематични и/или „немислими” за
голяма част от съвременниците. И не защото те са непременно глупави или невярващи, или неспособни да разберат, а защото словосъчетанието „този свят”
ни е подвело да го мислим като нещо единно, нещо точно определимо и еднакво
значещо за всички. С други думи, ние предварително сме задали тоталността
„този свят” с напълно погрешната презумпция, че за всички хора точно това
определение ще бъде достатъчно разбираемо и приемливо. Придали сме му едва
ли не „физически”, „географски” хоризонтални характеристики и граници.
Ние сме „догматизирали” света.
14

Тук не оспорваме истината, че вярата без дела е мъртва, а говорим за онова „едничко потребно” от евангелския разказ за Марта и Мария. Става дума за онази деловитост-във-вярата, чрез която желаем да оправдаем Църквата пред „света”. Пак повтаряме – тук вярата е потисната от страха, но не от Бога, а за смисъла.

15
И как някой може да твърди, че Църквата е парадокс, че е свръх човешкия разум и разбиране, а едновременно с това да настоява, че животът по принцип се подчинява на разумните, на рационално изводимите
морално-етически норми и изисквания, които по същество са атрибути на „върколака на Киркегор”, на познанието за добро и зло, на грехопадението. В този начин на мислене има нещо дълбинно, същностно нелогично,
дори патологично.
16

Няма да се спираме на „начините”, по които човек служи на Бога. Те, разбира се, включват в себе си и
нравственото. Проблемът, да повторим по друг начин, е в това, че оставен сам на себе си, моралът лесно преминава в конформизъм.
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3. Догматизирането на света
Само че ето това е огромна лъжа. То е буквално сатанинска лукавщина. „Ако
паднеш и ми се поклониш, ще ти дам всичко това”, казва Изкусителят. Тук е извършен същински метабазис ис алло генос17. „Християнинът е длъжен да разбира
принципа, лежащ в основата на явлението, което наричаме „антихрист”. Този
принцип е имитирането на Христос и на всичко, което е Христово18. В тази
връзка нека обърнем внимание на нещо симптоматично – на факта, че държавата доброволно и сякаш ненужно поддържа официалното, „школското” богословско
образование – онова, за което прот. Александър Шмеман пише, че е „подпомогнало и ускорило литургичния упадък”19. Собственият център на църковния живот – Литургията и Евхаристията – днес са най-формализираните, най-малко
важните. Големите християнски празници, които не просто свидетелстват, а
са сами по себе си началото на есхатона – Рождество и Възкресение Христово – са почивни дни (дни за развлечение и отдих), в които хората евентуално
„ходят на църква” да запалят свещ заедно с депутати, министър-председатели
и президенти. Църквата е „просната хоризонтално”, паднала е ничком във всеядността, в моралната лакомия на обществото. „Не с всекиго беседвай за
благочестието и за добрия живот – казва св. Антоний Велики. – За неразумния
ще изглеждаш смешен, а на подобното подобно съчувства... По добре е да не се
говори, защото не това иска Бог за спасението на човека”20.
Тук може да се възрази, че проблемът, който изтъкваме, не е просто църковен,
а опира въобще до съвременната култура, в която сме свидетели на този литургичен упадък и в която е невъзможно по ред причини – образователни, инфраструктурни, смислови, географски и каквито още поискате – вярата да бъде
изповядвана така, както е било преди. Добре, но държавата и обществото част
ли са от тази съвременна култура? Очевидно да. Тогава, ако приемем идеята, че
Църквата трябва да бъде от своя страна пък част от държавата, да е нейна
своеобразна обществена „душа”, какво ще излезе? Няма ли да изглежда така,
сякаш се опитваме да я доунищожим? Според нас точно така изглежда независимо от вероятно добрите намерения на поддръжниците на този възглед. Защото,
нека пак кажем, ако в днешната култура е налице литургичен упадък, ако сме
свидетели в собствен смисъл на апостасия, на отпадане от Бога, на морална лакомия, то чрез хоризонталното превръщане на Църквата в „съдружник” на тази
култура наистина ли ще се получи обратното – литургичен подем, завръщане на
човечеството към Бога, „всеобщо смирение”? Нима е възможно някой да бъде
толкова наивен или по-скоро тази идея е пошушната от изкусителните гласове
на страха и властта? Лично ние сме убедени във второто.
„Догматизирането на света”, както казахме, е всъщност мисленето в тотал17

Преминаване в друг род, гр.
Йеромонах Дамаскин, Церковь перед лицом отступления (Архиепископ Аверкий и его учение о проникновении духа антихриста в среду Православия последних времен). СВЕТ ПРАВОСЛАВИЯ, Христианский собеседник,
Издание Макариево-Решемской обители, Выпуск 37, 1998 год.
19
Прот. Александър Шмеман, От вода и Дух, ИК Омофор, С., 2005, превод Пламен Сивов, 9.
18

20

Церковь Христова, Саранск, 1991, 87.
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ност за „този свят” като за нещо единно и еднозначно определимо, от което
се извежда заключението, че предназначението пък на Църквата е ни повече, ни
по-малко да го спасява. Струва ни се все пак, че не такова е предназначението
на Църквата, просто защото „този свят” е също така и „културата на този
свят”, т.е. познанието за добро и зло, което не желае да приеме, а и няма как
да приеме, че само по себе си е греховно и безлюбовно; което, нещо повече, се
смята за единствено спасително от и за човешкия род... А ако някой си е въобразил, че Църквата може да накара всички хора да приемат тази трудно въобразима нейна истина и да се откажат от познанието в името на собственото си
спасение (което за тях е именно познанието), значи се е поставил на мястото
на Христос, Който точно това не пожела да стори. А на мястото на Христос
може да „постави” себе си само един – антихристът.
И така, Църквата няма работа по „освещаването” на културата и на общес
твото като част от държавата, още по-малко – като неин съдружник. Тя им
противостои чрез самото си съществуване и единствено и само чрез противостоенето си може да им придаде онзи смисъл, съдържанията на който са по
силите и по разума на човека. Църквата затова я има и затова портите адови
няма да  надделеят...
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Деян Енев е роден през 1960 г. в София. Завършил е английска гимназия в София
и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Женен, с две деца. Работил
е като бояджия в Киноцентъра, нощен санитар в психиатрията на Медицинска
академия и хирургията на IV градска болница, пресовчик във военния завод ЗЕСТ
„Комуна”, учител, текстописец в рекламна агенция и журналист. Издал е шест
сборника с разкази: Четиво за нощен влак (1987), Конско евангелие (1992), Ловец
на хора (1994) – Годишната награда за белетристика на ИК „Христо Ботев”, преведена в Норвегия през 1997, Клането на петела (1997), Ези-тура (2000) – Националната награда за българска художествена литература „Хр. Г. Данов” и Годишната литературна награда на СБП, и Господи, помилуй (2004) – Голямата награда
за нова българска проза „Хеликон”. Най-новата му книга Всички на носа на гемията (първо издание – „Фама” (2005), второ издание – „Фабер” (2007) включва едноименното автобиографично есе и 61 избрани разкази и новели. Носител на наградата „Златен ланец” на в. Труд (2006). Тази година австрийското издателство
„Дойтике” издаде негов сборник с избрани разкази под заглавие Цирк България.
Съставителството и послесловът са дело на Димитър Динев, а преводът – на
Норбърт Рандов и Катрин Цемрих.

Деян Енев

Като олио и вода.
Всекидневното християнство
Как да сме християни в днешния чужд на християнството свят?
Сутрин, когато човек се пробужда, все още на границата между съня и истинската будност, има няколко безценни минути, които ни дават макар и бегла
представа за смисъла на онзи зов: „Сърце чисто създай в мене, Боже”. Тогава
изведнъж, сякаш с магическа пръчка, костеливи проблеми намират бързо разрешение, лицата на хората, и зложелателите, и добронамерените – ни се показват
в нова светлина, непосилният, както ни се е струвало, товар от грижи добива
нова, неочаквана и най-често твърде смислена подредба. Това трае наистина
само минути, но олекналото, очистено от съня сърце дава своята лепта от
кураж, нужен ни и през новия ден. (Тъй че за миг да вдъхнем, да си представим
планината от кураж, която ще ни донесе истински чистото сърце, което през
целия буден ден не забравя Бога и в което през целия буден ден пребивава Бог!)
Целият християнски стремеж е насочен към това. Томове от книги на свети
подвижници са изследвали всяка неравност по този път, който в крайна сметка
трябва да ни отведе до несекващото горене на лампадата на Божията благодат в сърцето.
Да, но как да стане това днес? Всеки въцърковен човек ще ви каже: като спазвате заповедите. Като възлюбите Бога. И ближния – като себе си. В притчата за
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добрия самарянин, където се отговаря на въпроса кой ни е ближен, наистина има
един много важен ключ. Ближен ни е всеки, на когото ние можем в конкретния
миг да окажем помощ – било на дело, било с думи. Ние сме активната страна,
от нас зависи да разширяваме постоянно кръга на участниците в тази втора
най-важна евангелска заповед.
С една дума – и извън храма да се държим като в храм. Казано другояче, да превърнем и всекидневието си в богослужение. Величието на Православието е тъкмо в това – че не е неделна религия, а е религия, способна да напои със сладост,
да насити с мед и най-малката килийка на всекидневието.
Ако не изоставяш Бога, и той няма да те изостави.
Да, но как? Как?
Ревностното християнство, свързано с редовно участие в църковните богослужения и тайнства и със спазване на молитвеното правило, е твърде тежък труд
за съвременния човек, няма какво да си кривим душата. (Блажени да са тези,
които успяват да го правят.) Затова на нововъцърковените, на неофитите е
дадена и тази първа жар, която превръща всекидневния християнски труд в песен, в радост. Но рано или късно този дар изчезва и пламъкът на вярата отново
се смалява до малкото пламъче на една-единствена свещичка, което трябва да
огрява цялата огромна пустиня на всекидневието, задръстено от автоматични
действия и стандартни реакции и протичащо по маршрути, които не минават
през църквата. Какво да правим? Как да извикаме пак радостта? Знаем, че трябва да сме търпеливи, но само с търпение трудно можем да нахраним вярата.
Остава ни да се успокоим с думите на светителя Игнатий Брянчанинов, който
казва, че изповядването на християнството за съвременния човек ще бъде често подвиг, сравним с труда на големите подвижници от древността. Остава ни
да се сетим за краткото, достъпно за всеки молитвено правило на св. Серафим
Саровски, включващо три пъти „Отче наш”, три пъти „Богородице Дево, радвай
се...” и Символа на вярата.
И оттам насетне на всеки остава да сподели с ближния си – аз с теб, а ти
с човека до теб – своя малък, убог всекидневен християнски опит. Ние често
си представяме християнството, изповядването на християнството днес, през
2009 г., като раница от 15 килограма, която трябва постоянно да носим на гърба си. Ясно е, че не можем да го правим. (Затова давам такъв пример – защото
можем да си го представим пределно ясно. Наистина си представете човек,
ваш колега, който върши всичко, което изисква службата, но постоянно е задянат с една петнайсеткилограмова раница на гърба. Как ще ви се стори? Спор
няма – като луд човек.) Затова ние смаляваме товара до два килограма, до един
килограм, искаме ако може някак да е дори незабележим, като обаче вътрешно
се укоряваме и се терзаем защо не носим задължителната за християнина петнайсеткилограмова раница. Оказва се, че това е грешна постановка. Защото,
първо, Бог е тайновидец и никой освен Него не знае дали твоите два килограма
не са всъщност двеста килограма. И ти не го знаеш. И второ. Именно превръ-
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щането на всекидневието в постоянно, нечуто, но живо богослужение ще даде
онази пълнота на християнския живот, който съвременният свят е отнел от
днешния човек.
Тук му е мястото да си спомним за нашите баби и дядовци, прабаби и прадядовци;
за тежкия им селски бит, където е нямало място за християнско ограмотяване,
камо ли за богословие. В неделя на църква, разбира се, когато не е жътва, но
през другите дни, докато оправиш стоката, и денят свършил. Какво им е оставало? Да погалят иконата, да се прекръстят пред нея, да запалят кандилцето.
На сутринта, като се събудят, да кажат „Бог да благослови” и „С Бога напред”.
Това достатъчно ли е, не е ли? Това са можели да сторят хората. И ако онези
далечни години през призмата на времето днес ни се струват изпълнени с чудото на голямата и искрена вяра, много по-голяма от днешната ни вяра, остава
да се попитаме къде е разликата. Според мен в това – че онези далечни наши
баби и дядовци, прабаби и прадядовци постоянно са помнели Бога.
Един монах онзи ден ми разказа една история от патерика. Един човек се оплакал
на Бога – Боже, кръстът, който нося, е прекалено тежък за мен. Не мога повече.
Бог казал – добре, ела, ще ти дам друг кръст. Завел го в една голяма стая, пълна
с всякакви по размер кръстове. И големи кръстове имало, и със среден размер, и
по-малки, и съвсем мънички. Избери си, казал Бог, какъвто кръст мислиш, че ти
е по силите. Човекът започнал да оглежда кръстовете. Вече знаел, че големите
кръстове не са за него. Но и съвсем малък кръст не искал да си избере. Накрая
се спрял на един кръст, както му се струвало, съвсем като за него. Този ще е,
Господи, казал. Това е твоят кръст, казал Господ.
Познавам една схиигумения, която въпреки че е на 94 години, изкарва цяло осемчасово бдение на колене. Това е нейният кръст.
Ти не можеш да носиш такъв кръст.
Но ето, като чуеш славеите, си помисли, че това е дар от Бога.
Като минеш край църква, с колата или пеша, се прекръсти. А ако имаш време,
влез вътре и запали свещички.
Когато можеш, отиди на служба.
Помъчи се да не пренасяш грижите от работата вкъщи и обратното.
Знай едно – че ако го искаш и ако го търсиш, Бог ще ти изпраща хора, които да
те наставляват по пътя на християнското израстване.
В ръцете ти ще дойде книгата, която трябва да прочетеш.
Като срещнеш свещеник, му целуни ръка и вземи благословия. И наблюдавай деня
си след благословията.
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Когато можеш, ходи на служба в църквата. Когато разбереш, че по време на
службата молитвата ти се усилва стократно, сам ще станеш по-ревностен.
Не укорявай Църквата и свещенослужителите.
Когато паднеш, стани. Ако паднеш пак, пак стани.
Ето думите на майка Гавриилия от книгата  Аскеза на любовта, цитирани в
православното календарче на Ресиловския манастир: „Ако някой успее да съжителства със света така, както олиото и водата в кандилото, които не се разбъркват, тогава той живее в Бога. В света, а не извън него”.
Както олиото и водата в кандилото. Това и се опитвах да кажа дотук с всички
тези думи. А как ясно и късо го е казала майка Гавриилия.
И нека да ви призная нещо. Не знаех как да завърша този текст, не знаех как да
го озаглавя. И в безсилието си просто посегнах към православното календарче
на бюрото си, издание на Ресиловския манастир „Покров Богородичен”.
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Климент Охридски” (2002 г.). Специализирал е международни икономически отношения в УНСС, както и политически умения в Нов български
университет. Работи като мениджър в международна финансова група.
Заместник-председател на движението на Европейските млади консерватори под патронажа на Маргарет Тачър.

Борис Станимиров

РАЗМИСЛИ ЗА БЪЛГАРСКИЯ
НАЦИОНАЛЕН ЕЛИТ
Историята и социалните характеристики на българския национален елит са
почти непознати. По идеологически причини темата бе умишлено премълчавана
десетилетия наред. Изследванията по нея са единични и спорадични.
Този материал неслучайно е озаглавен Размисли. Той няма претенцията да изчерпи въпроса, а по-скоро да го започне. Затова някои от тезите са на границата на провокацията – ако породят размисъл или опозиция, това вече ще бъде
успех.
Понятието за елит като водеща обществена прослойка е табу за масовото
образование. Пропагандата небрежно се плъзга по повърхността на въпроса и
ни засипва с небивалици. Обясняват ни как България няма аристокрация, откакто турците са убили всички представители на висшето съсловие през ХIV век...
По-късно разделят народа на чорбаджии изедници и клети сиромаси. „Всички сме
селяни”, е любим рефрен на егалитаризма, чието неприемане се счита за политически некоректно. Миналото се представя като нещо абстрактно, случило се
на анонимната категория „народ” Липсва светоусещането за историята като
преживелица на собствения род и семейство. Липсва родова памет. А творците
на историята са конкретни хора. Има семейства, за които историята не е
учебен предмет, а преди всичко родова памет. Това са семействата на елита –
хората, които карат нещата да се случват.
Какво различава българите от другите християнски нации? Причината българското общество трудно да намира своя път и още по-трудно да остава на него,
честите грешки и порочната нестабилност се дължи на липсата на качествен
национален елит, който да даде посока на нацията и да удържи този курс във
времето. Понятието за общо благо, което стои в основата на всяка общност
и държавност, предполага съгласие на огромния брой членове на тази общност.
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Двигател на постигането и поддържането на това съгласие е именно елитът.
Да започнем от минимума външни характеристики, които на чисто битово ниво
са общоприети за понятието елит в българска среда: знаят си рода повече от
5 поколения назад, от които последните 3 живеят в града. Имат дипломите на
дядо си, баща си и своята. Ходят на църква повече от 2 пъти годишно и почитат големите християнски празници. Имат библиотека в хола, която доминира
над останалите мебели. В неделя събират на обяд цялото семейство с децата
и внуците. Такива характеристики могат да бъдат прочетени за много от следените „врагове на народа” в отворените наскоро досиета.
Става въпрос за еретично звучащото тогава и забравено днес понятие „човек
от добро семейство”. Защото добрите семейства са основата на всеки национален елит.
Най-напред е редно да направим опит да дефинираме понятието национален
елит. След това ще дадем характеристиките, на които той отговаря. Накрая
ще интерпретираме състава и развитието на елитите в миналото.
Националният елит е обществено малцинство, което има познанието, самочувствието и волята да формулира дневен ред на цялата нация, приема за своя
мисия осъществяването на националната доктрина и има материалната и политическа възможност да го стори. Мнозинството от нацията следва зададения
от елита дневен ред поради споделени ценности и светоглед и поради доверието, което има в елита.
Ето няколко задължителни характеристики на националния елит:
1. Той се състои от образовани хора с богата обща култура, които не мислят
ден за ден, а имат хоризонт за бъдещето – могат да си представят как трябва
да изглежда страната след 5, 10 или 100 години.
2. Елитът се стреми към нещо по-голямо от личния интерес или този на семейството му. Чувства се „стопанин” на обществото и затова общото благо
не му е безразлично. Това не е само филантропия, а и чувство за собствена
значимост.
3. Елитът е потомствен. Последното не е безусловно. Разбира се, като всяка
обществена структура елитът е динамична система. Различни хора и обществени групи по силата на обстоятелствата се изключват или приобщават към
него. Но най-често елитът се състои от хора, израсли в семейства от същата
среда. Това на пръв поглед дискриминативно твърдение е съвсем логично – човек,
който е материално осигурен и е израсъл в културна среда, който не се бори
тепърва за утвърждаване в обществото, е по-вероятно да има самочувствието
и нагласата да се ангажира с големите теми на нацията. В някакъв смисъл той
облича дрехите на елита още при формирането си като личност.
4. Елитът е материално осигурен. Бедният човек е силно ангажиран със собст-
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веното оцеляване. Материалното богатство дава свобода да мислиш за неща
по-абстрактни от самия теб, както и ресурс за да осъществиш проектите си.
Не е задължително елитът да се състои от свръхбогати, но бедните трудно
могат да бъдат активен елит.
5А. Елитът е реформаторски. Въпреки доброто си материално и социално положение елитът се опитва да формулира такъв дневен ред, който да придвижи
нацията и обществото напред. Реформаторската политика е нещо естествено
за елита, нещо повече, най-често тъкмо елитът има смелостта и самочувствието да приема предизвикателствата на промените.
5Б. Елитът е консервативен. Това е безспорно. Той притежава културата и
мъдростта да мисли за битието като плод на усилията на предходните поколения и резултат на натрупани с векове мъдрост и опит. Той разглежда себе си
като продължител, като брънка от веригата на общественото развитие към
по-добро. Той е еволюционен, търпелив и изначално чужд на всяка революционна
стихия.
6А. Елитът е космополитен и наднационален като изява, а не локален. Ако прочетем историята на кое да е възрожденско градче, ще видим, че в него водещите
личности не са хората, чието занятие е на чаршията, а онези, които търгуват
с големия град – областния център или столицата. Те имат връзки и контакти
извън общността, могат да издействат разрешително за църква, училище или
благоприятно решение на някой съдебен процес. По същия начин националният
елит се състои от хора с наднационална активност – такива, които пътуват в
чужбина и съизмерват чуждите постижения с „домашните”, придобиват широта на погледа, амбиция за промяна и познания как да я постигнат.
6Б. Елитът е патриотичен. Въпреки своя космополитизъм националният елит
има усещане за ясни граници на общността, към която принадлежи и за чието
добруване работи. Той умее да формулира и утвърждава своята национална доктрина, когато се налага и в противоборство с доктрините на другите нации.
Пример за неудачно поведение на българския елит е казусът с членството на
Турция в ЕС. Българският национален елит би трябвало отговорно и аргументирано да дискутира кое е по-добре за българската нация в дългосрочен план.
Вместо това в публичното пространство се коментира преди всичко какви ще
са последствията за мира в Близкия изток, дали турците ще са насърчени в
ислямизма, правата на жените и малцинствата в Турция... все задачи, стоящи
пред турския елит, а не пред българския.
7. Елитът е носител и пазител на ценностната система на обществото. Въп
реки че включва в себе си хора и общности с различни, дори противоположни
възгледи, има един минимум от базови критерии за добро и зло, възпитание, граници на личната свобода, общо благо, които са обединяващи първо за елита, а
след това и за нацията като цяло. В страните с християнска традиция, каквито
са всички европейски държави, базовите религиозни ценности на християнството са основа на публичния морал. Това е така дори в обществата, издигнали
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секуларизма в култ – по същество хуманистичните ценности припокриват християнските, с уговорката, че там страхът от Бога е заменен с пиетета към
изкуствената конструкция на Обществения договор.
8. Истинският елит е универсален. Това е основно и безусловно негово качество. Когато някой принадлежи на даден национален елит, където и да отиде, той
бива приет от местния елит. Когато отиде в Лондон, се чувства добре сред
британския елит, пътувайки по търговски дела в Цариград, става естествена
част от цариградския елит и т.н.
9. Елитът никога не е маргинален. Той е малцинство от лидери, което определя
мнението на мнозинството и повлиява начина му на живот. Неговата обществена функция е да показва модела на поведение или да задава „модата”. Принадлежащите към елита винаги съсредоточават злобата и завистта на масите,
но в същото време последните се стремят да се приобщят към елита, копират
поведението и начина му на живот. По този начин елитът, макар и в малцинство, създава обществен вакуум и придвижва обществената енергия по посока
на своя дневен ред.
10. Обикновено елитът има културни хоризонти и стил на живот, различен от
масовия. Той чете различни книги, гледа различни телевизионни предавания, купува различни вестници и се забавлява по различен начин от масата.
Трябва да разграничим понятието национален елит, което е обект на настоящото изследване, от елитите въобще.
Водещите учени съставляват научен елит, успелите предприемачи – бизнес
елит, професионалните спортисти – спортен елит, и т.н. Във всяка една област
има елити, но те не са безусловна част от националния елит. Ако нагледно си
представим обществото с популярната от социологията диаграма „торта”, в
която триъгълните парчета са различните професионални съсловия, то националният елит е само най-горният тънък блат на тортата. Блатовете под него
са съсловните елити.

Поглед назад
У нас за 150 г. не успява да се утвърди истински традиционен, дълбок елит. Колкото пъти даден социален кръг се задържи на върха повече от едно поколение,
исторически обрат променя баланса в обществото и елитът загубва своята
позиция. Като се започне от индустриализацията и реформите, които отварят
Османската империя към пазарите на света през първата половина на XIX век,
след това Освобождението, което дава тласък на политическите проекти, но
затваря огромни пазари, кризата 1913 – 1918 г. и последвалото управлението на
БЗНС – това са все силни трусове, които дълбоко разтърсват обществените
върхове. Комунистическата диктатура след 09.09.1944 г. практически отнема
не само статута на заварения елит, но ликвидира физически много от неговите
представители.
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Слабото начало
Още Неофит Рилски и Васил Априлов се оплакват, че дори будните търговци
пращат децата си на училище, колкото да се научат да въртят тефтерите в
дюкяна. Силното желание на българина да изучи децата си – една от най-положителните национални черти, е строго прагматично: учи се за служба и за лични
нужди. Академичната идея „знанието заради самото знание”, родила европейс
кото Просвещение, с малки изключения остава чужда на нашите възрожденци.
Създава се един „даскалски елит” – хора, които учат, колкото да могат да преподават на децата четмо и писмо, срещу което да получат добра заплата. След
Освобождението гладът на младата държава за всякакви що-годе образовани
люде, които да поемат администрацията, създава т.нар. „службаши” – чиновници с минималния ценз за заемане на дадена служба. Образованието отново е
строго прагматично – преди всичко начин да си вадиш хляба зад бюро вместо на
полето. По време на Учредителното събрание т.нар. „партия на старите”, или
консерваторите – повечето синове на богати чорбаджии, получили образование
във водещи европейски университети, демонстрират ерудиция, държавническа
мъдрост и ясни идеи за държавното устройство, Църквата, двукамарния парламент. Тези бели врани много силно контрастират с „даскалите” от доминиращото либерално крило, които с лекотата на популисти се плъзгат по повърхността
на модните увлечения на времето.
Тъкмо този повърхностен службогонски елит довежда цялата уродливост на
политическата система, която имаме и днес. Стопанският живот на младата
държава не се основава на пазарна икономика в чистия  вид, а много силно се
доминира от протекционизъм, монополи, различни кооперативни форми, държавни
концесии и други полусвободни механизми, които превръщат корупцията и партизанщината в норма, a чиновничеството – във водеща обществена сила. Марко
Балабанов го нарича „чиновнишки пролетариат”.
Свикнали сме да чуваме, че Търновската конституция е много демократична за
времето си, че тя предпоставя пълно равенство, забранява титлите, аристокрацията, ордените... Трябва обаче да си зададем въпроса защо Русия, която в
края на XIX век е може би най-авторитарната държава в Европа, дава такива
демократични свободи на българите, за каквито нейните собствени поданици
не могат и да мечтаят? Защо в страната с най-стара демокрация – Англия, с
нейните хилядолетни традиции, общото избирателно право е налице чак след
Първата световна война, а в неопитна България, довчерашна османска периферия, от самото начало всеки пълнолетен мъж гласува, преди да може да чете.
Тази конституция не работи добре. Затова през повечето време е суспендирана,
нещо повече – стабилност и икономически възход България има най-вече по време на т.нар. „лични режими”, когато Конституцията е частично неутрализирана. Не е ли тази прекалена либералност на Конституцията бомба, заложена от
Русия, за да попречи на израстването на самостоятелен, устойчив български
елит? Различен прочит заслужава още една пропагандна парадигма за първата
ни конституция: по силата на Берлинския договор българският княз е васал на
турския султан и тъкмо заради този статут, а не заради друго е лишен от
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правото да дава титли и да учредява ордени. Конституцията на княжеството
само кодифицира тази изрична клауза от договора. Впоследствие първо Александър I, а после и Фердинанд умело заобикалят ограниченията, учредявайки ордена
„За храброст” с кавалерски статут (а не като награден знак, както предвижда
договорът), след това и цяла система от държавни отличия. В епоха, в която
европейските монархии все повече губят почва, създаване на нобилитет без
традиция е загубена кауза и Фердинанд I си дава ясна сметка за това и не прави
опит за въвеждане на титли.
Офицерският корпус е единствената достатъчно голяма социална група, която
устойчиво е част от признатия елит през целия период 1878 – 1944 г. Това не
е случайно – високият престиж на военната професия, защитен в няколко последователни войни, стабилността на общественото положение по отношение
на политическите ветрове, както и ясните граници между офицерите и останалите съсловия правят статута на офицерите висок въпреки непретенциозния
произход на повечето от тях. В лишеното от аристокрация българско царство
офицерите заемат всички онези дворцови и държавни длъжности, които в европейските монархии по традиция се заемат от представители на благородната
каста. Висшите офицери присъстват силно в почти всички правителства, както
и в дипломатическите представителства на България в чужбина. Нещо повече – огромна част от министър-председателите на страната, политическите
лидери, университетските професори, културните дейци, както и известните
лекари, архитекти и учени – на практика почти целият държавен елит са възпитаници на Военното на Негово величество училище или школите за запасни
подпоручици. Тази тема заслужава отделно, цялостно изследване.
Трагедията на България е, че през последните 150 г. няма период, в който три
поколения от елита да градят последователно, без да фалират, да емигрират
или да претърпят политически репресии.
Днес ни се струва, че „олигархията” е долна и негодна, ножът и хлябът са в
ръцете на лошите и това няма да се промени. Всъщност ако отправим един
критичен поглед в миналото, ще видим, че и началото на старите елити не е
морално безупречно.
Чорбаджиите на балканските градчета от ХVIII и началото на ХIХ век откупуват дължимия данък на цялата община, срещу което получават правото да го
съберат от населението. Това те често правят със силови методи и натрупват
значителни състояния. Това е първото поколение български елит.
Когато под натиска на световните събития империята се реформира и отваря към търговия и производство, само част от старите бегликчийски фамилии
успява да се приспособи към новите условия. В елита навлизат замогнали се
занаятчии от еснафа или прекупвачи на занаятчийска продукция. Често те
забогатяват, като корумпират висши османски чиновници, срещу което си осигуряват права на изключителни държавни доставчици на гайтани, аби, шаяци,
месо и земеделски продукти. Този търговски елит бързо разгръща своята мощ и
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отваря кантори във всички точки на империята на три континента. След освобождението обаче огромният османски пазар става труднодостъпен и много от
търговските магнати бързо губят позиции.
Появява се нов елит – „строителите на съвременна България”. Първите състоятелни хора забогатяват, като изкупуват на безценица имотите на изселените
турци или поемат държавни поръчки за изграждащата се българска инфраструктура. След като основите на държавата са поставени, започват амбициите и
възходът, преследването на националния идеал. Новият елит от този период
също не минава без своите интриги – държавни заеми, военни поръчки, наричани
в тогавашната преса „гешефти”. Този елит претърпява тежък морален и финансов удар с кризата от 1913 – 1918 г.
Виждаме, че предишните елити далеч не са идеални, морално неукорими или
безкористни, напротив, за тях са характерни всички недъзи на днешния ден.
Въпреки критиките и обвиненията обаче у стария елит има някакъв „неснижаем
остатък” общи ценности, национално чувство и грижа за общото благо, които
превръщат грабежа в градеж. Ако отворим архивните вестници от началото на
миналия век, ще прочетем потресаващи неща за богаташите от онова време –
състоянията на Губиделникови, Бурови, Чапрашикови, Палавееви и другите емблеми на просперитет са обект на постоянни спекулации и обвинения в корупция.
Но в същото време сградите, парковете, железниците, вецовете, които тези
хора построиха, и днес са най-красивите (там, където са останали) и се надсмиват над алуминиевия кич на днешните новобогаташи. Тези хора, забогатели
агресивно и в мътна вода, се превръщат в елит, който управлява, къде повече,
къде по-малко, успешно съдбата на нацията. Полагат усилия за постигане на
общите национални цели и в много отношения успяват.
Последният опит за възникване на елит е от средата на 30-те години, когато
България отхвърля ограниченията на Ньой и започва бърз военен, обществен и
икономически възход, който дава ново самочувствие на българите и окриля надеждите за национално обединение. Стефан Попов нарича този последен опит
„Третото поколение”. То наистина е на прага да се превърне в качествен национален елит. Третото поколение е безспорно най-подготвено от всички дотогава,
най-близо е до световния стандарт за елит. Веднага след Освобождението младото княжество изпраща по-будни младежи да учат в Москва, Бърно или Лайпциг
и те се завръщат като възпитаници на дадена европейска школа, но в същото
време остават тясно ограничени от рамките на страната, в която са учили. За
разлика от своите бащи елитът на третото поколение е наистина космополитен – те учат, специализират, пътуват, живеят и творят в по няколко столици,
обикалят цяла Европа и усвояват нейните културни постижения в тяхната цялост и многообразие. Уви, комунистическата диктатура от 09.09.1944 г. слага
жесток край на това последно усилие.
Елитът по времето на комунизма е съвсем отделна тема, доколкото той се
формира на съвсем различни принципи и при несъпоставими условия. Затова няма
да бъде обект на настоящото изложение.
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Елитът на прехода, доколкото го има, е прекалено нов, за да може да бъде анализиран цялостно и обективно. Коректно би било да се полемизира неговото
начало, доколкото все пак отстои на 20 години. Времето показа, че представителите на старите буржоазни елити не успяха да се впишат пълноценно в
новите реалности. Тежкото преследване, на което са били подложени в продължение на половин век, и принудителната маргинализация са довели до загуба на
много от социалните инстинкти. Дори началото на опозицията в България бе
поставено с решителното участие на реформаторски настроени функционери
на късната социалистическа интелигенция, докато старата буржоазия имаше
по-скоро носталгично-декоративна роля. Впоследствие се доказа, че значителна
част от публичните личности на прехода дължат успеха си на връзки с комунистическите тайни служби, т.е. общественият им статут е плод на дирижирани
от режима процеси, а не на естествено утвърждаване.
Развитието на информационното общество от последните десетилетия промени цялостната рамка на мислене за елита и отвори нови пътища за неговото
формиране. Неизбежната глобализация все повече стеснява пространството на
националните елити и развива мрежата от локални, тематични и професионални елити. Все пак да очакваме, че националните елити ще изчезнат, е наивен
футуризъм. В човешката общност винаги ще има група хора, които съхраняват
и олицетворяват ценностния модел на нацията и артикулират дневния ред за
достигане до общото благо. Информацията и демокрацията само правят достъпа до групата на елита по-бърз и лесен за онези, които имат амбицията,
смелостта и ценностната нагласа да го пожелят.
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Емил Мирчев е композитор с богата теоретическа подготовка в
областта на историята на музиката и теологията. Завършва композиция в Музикалната академия в София (а също и музикознание
– семестриално). След това следва в Георг Аугуст Университет в
Гьотинген, където завършва музикология като главна специалност,
а също славистика и протестантска теология (църковна история).
Изнасял е лекции на различни места в Германия, а също в НБУ – София. Негови композиции са изпълнявани в България, Германия, Австрия,
САЩ и др.

История и развитие на
пасиона като
църковно-музикален жанр
Емил Мирчев в разговор с Калин Янакиев

Калин Янакиев: Пасионът е музикален жанр, който същевременно има своята
фундираност в литургическата практика на църквата. Бихте ли разказали за
еволюцията на този жанр, като го проследите и в неговата драматична, и в
неговата музикална част, или може би първоначално да кажете за неговото развитие в рамките на богослужението на църквата.
Емил Мирчев: Да. Първо трябва да кажем нещо за неговото присъствие в рамките на богослужението на църквата.
Ние имаме сведения за пасионно четене още от IV век. Какво се разбира под
пасионно четене? Това е четене – а по-късно и речитативно напевно четене
– нещо средно между четене и пеене, свързано с представянето на историята
на страданията на Иисус Христос, според отделните евангелисти. И тези първоначални сведения, които ние имаме от IV и V век, са следните – в неделята
преди Великден се чете текстът на Матей. В V век, от времето на папа Лъв
Първи, т.е. в средата на V век, имаме сведения, че Матей се чете не само в
неделя, но и в сряда на Страстната седмица, а Йоан се чете в петък. И всъщност оказва се, че практиката Йоановото евангелие, или пасионният разказ от
Йоановото евангелие, да се чете в петъчен ден – на Разпети петък, остава найконсервативният момент, т.е. непроменен фактически до ден днешен (с някои
изключения, естествено). Впоследствие, не се знае точно кога, но няколко века
по-късно, се налага практиката – и тя трае дълги векове – в неделя да се чете
Матей, във вторник Марко, в сряда Лука, в петък Йоан. Имаме сведения от IХ век
– но тук трябва да вмъкна и това, че относно определени въпроси, свързани с
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историята на жанра, има разлини данни от различните автори – че духовникът,
който чете евангелския или пасионния текст, прави това, четейки го, респективно пеейки го, в три отделни тонови височини. Думите на евангелиста, т.е.
разказвача, биват пети върху тона „до” от първа октава. Думите на Христос
пък върху тона „фа” от малка октава, който е по-нисък тон – една квинта понискостоящ тон от този на евангелиста, а думите на останалите персонажи
или „солилоквентите” (от латинското soliloquentes – самоговорещи), както и на
„turba” частите, т.е. репликите на множеството, биват пети върху тона „фа”
от първа октава, т.е. пък една кварта по-високо от напевната рецитация на
евангелиста. Фактически получава се усещането за три регистъра, които са
все пак близкостоящи един на друг. И то няма как да бъде другояче, защото
гласът не може да се разпростре в много контрастни регистри по звуковата
система. От друга страна пък, диференциацията е налице.
Следващ момент от развитието на жанра – и това всичко все още става в
рамките на Римската литургия – е това, че в ХIII–ХIV век солилоквентите, т.е.
репликите на персонажите (но Христос не влиза в тях) – Петър, Пилат, Юда и
т.н., се пеят вече от различни духовници. И там, където има turba част, т.е.,
където трябва множеството, било народът, било учениците, било наемните
войници, да кажат нещо, тогава тези участници – евангелистът плюс Христос
плюс отделните солилоквенти, се обединяват в един малък хор. Малко по-късно
този малък хор, който е едногогласен, защото все още многогласието не е навлязло в пасионното пеене – та този малък хор се заменя от един истински хор,
който според броя на клира, духовниците, които са свързани с дадена църква,
може да бъде по-голям или по-малък. Но вече обособен хор е налице. Пак казвам
обаче, той пее в едноглас.
Всичко това, което напоследък казах, са неща, свързани с ХIII и ХIV век. И още едно
важно нещо, свързано с тази епоха – в ХIII и ХIV век се обособяват определени
формални устои, определени константи, свързани с жанра. На първо място това
е exordium-а, встъплението, което гласи Passio Domini nostri Yesu Christi secundum,
идва вече името на евангелиста, да речем, secundum Matheum – според Матей.
Страданието на нашия Господ Иисус Христос според Матей – това е самият
ексордиум, който в много по-късен етап нараства до един грандиозен монументален хор, да речем, какъвто е случаят с Баховите пасиони, и самият пасионен
разказ от евангелиста започва с думите „in illo tempore” – „в онова време”. И това
също си е абсолютно задължително положение. Накрая пък пасионът завършва
с една молитва, това е „конклузиото”, заключението – молитва към Спасителя
Христос, Който е изтърпял за нас Кръстната смърт за нашето изкупление.
Калин Янакиев: Дали следователно бихме могли да кажем така: през Средните
векове имаме едно постъпателно нарастване на драматизацията. Отначало
имаме едно обикновено църковно богослужебно четене – т.е. „чтение”, извършвано от един-единствен свещеник. После това четене бива драматизирано чрез
различни регистри, в които той, единственият свещеник, чете било думите на
евангелиста, било думите на Христос или на другите персонажи. В един трети
етап имаме разпределяне на тези реплики между различни духовници или съби-
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рането им в един хор.
Емил Мирчев: Да.
Калин Янакиев: Има оформяне на ясни и отчетливи части, които произхождат
от самия литургически разпорядък, и всичко това постепенно бива оцветявано
и по един своеобразен музикален начин.
Емил Мирчев: Да, да. Драматизирането на разказа и свързването му с определени специфично музикални – иманентно музикални развития, върви ръка за ръка.
И тук, след това обобщение, трябва вече да минем може би и към музикалните развития, защото идваме и до момента, когато многогласието, което в
западната литургична музика се е зародило няколко века по-рано отколкото на
Изток – вече навлиза и в пасионното литургично пеене. Това става, доколкото
разполагаме със сведения, в средата на ХV век. В един трактат от манастира
Фюсен намираме примери за един много прост многоглас – триглас по-конкретно – свързан с turba частите. Във втората половина пък на същия ХV век са
открити английски и италиански пасиони, в които не само turba частите, но и
солилоквентните партии са многогласно представени – в английските пасиони
по по-прост начин, в един триглас (заедно с turba части, които също са тригласни), а в италианските пасиони turba частите нарастват вече на 6 до 8 гласни
части, а пък солилоквентите са тригласни – в триглас изпети реплики.
Но многогласието вече е налице. То навлиза стремглаво в пасионната композиция и тук вече именно можем да говорим за пасионна композиция. Още повече
пък, ако прескочим границата ХV–ХVI век, ако вече стъпим на територията на
ХVI век, където се обособяват и два нови типа пасиони. Ако трябва да съм много
точен: всъщност единият тип се обособява, а другият е по-рано съществуващ,
но се налага. Аз имам предвид по-рано съществуващия респонсориален пасион, а
този пък, който се обособява в ХVI век, е мотетният пасион.
Но за да внесем малко порядък, що се отнася до типовете пасиони, трябваше все
пак първо да се каже, че първият тип пасион, който е изпълняван от един духовник, след това този духовник пък пее в три различни височинни регистъра, след
това пък това нещо се разпределя върху различни духовници – този тип пасион
се нарича псалмодичен пасион (не от всички музиколози, но в България е приет
този термин). Следващият тип вече е респонсориалният пасион. Защо респонсориален? От responsorium, т.е. „отговор”. Изобщо респонсориално пеене е онзи
тип пеене, практикуван още в еврейските синагоги (а може би преди това и в
еврейския Храм – във всеки случай корени се в древната еврейска богослужебна
традиция), при който имаме диалог между свещеник и хор. Това е респонсориалното пеене, за разлика от антифонното пеене, което също води своето начало оттогава и е диалог между два хора – да речем, при евреите това е диалог между
мъжки и момчешки хор. Та респонсориалното пеене, както и антифонното пеене,
които са широко застъпени изобщо в грегоранския хорал, в западнолитургичното
църковно музициране – характеризират респонсориалния тип пасион. Той не се
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обособява в ХVI век, ако трябва да съм по-точен, а може би някъде в ХV век (не
знаем точно кога, началото му се губи за нас), но при всеки случай налага се,
силно се налага в ХVI век, особено при католиците, но има и своето присъствие,
сериозно присъствие, в протестантската богослужебна практика.
Иначе се обособява – и също сериозно, особено при протестантите, другият
тип пасион – мотетният. Защо мотетен тип? Защото техниката на композирането е свързана с мотетната техника на писане. А тя какво представлява?
При мотета имаме музикално произведение, което се дели на определен брой
раздели, като за всеки раздел има по определен музикален мотив, някакъв кратък фрагмент – може да бъде заимстван от грегоранския хорал например, но не
задължително – който мотив, наречен „соджето” на италиански, т.е. „субект“,
се подлага на полифонично имитационно разработване. Сиреч многогласието е
налице, то е задължително, но не простото многогласие единствено (за просто
многогласие говорим впрочем само в онзи тип мотетен пасион, който всъщност
не е истински, класически представен, т.е. е някаква рудиментарна форма на
мотетен пасион), но многогласие, което обхваща целия текст. Този музикален
мотив минава през всички гласове, участва всъщност в имитацията на един
музикален материал. Този музикален мотив е свързан естествено с определена
текстова фраза, минава се към друга фраза – с нея се свързва друг музикален
мотив и така раздел по раздел, докато се изчерпи целият текст и се стигне до
края на мотета.
Този способ на писане се свързва с пасионната композиция и възниква този, вече
трети, тип – след псалмодичния, след респонсориалния – а именно мотетният
тип пасион, който, трябва да се каже, че при католиците намира всъщност
доста скромно проявление, въпреки че възниква в Италия. Истински обаче процъфтява в Германия – в протестантска Германия, във втората половина на ХVI
и началото на VII век. Имената на немски композитори, които тук задължително
трябва да се споменат и които са писали мотетни пасиони, са Йоахим а Бурк,
Леонхард Лехнер и третото име е Кристоф Деманциус. Йоахим а Бурк пише своя
Йоханес пасион в 1568 г., Лехнер – около 1593, а пък Кристоф Деманциус – през
1631 г. Всъщност и в трите случая става дума за Йоханес пасион. И тримата
не са някакви много известни композитори – за нас днес те са по-скоро историческо явление – но в своето време са били все пак значителни имена.
Преди обаче да минем нататък, към следващия тип пасион, към следващия модел,
иска ми се да кажа още нещо за мотетния пасион. Защото той в повечето случаи, или поне в един много сериозен брой от случаите, е свързан и с една идея,
която е текстова по своя характер. А именно да се комбинират пасионните
разкази от отделните евангелия. Автор на тази идея е един, колкото и парадоксално да звучи, почти неизвестен за нас френски композитор – Антоан дьо
Лонгевал. Той пише в двора на Ферарския херцог в началото на ХVI век (вероятно
1504 г.) един мотетен пасион, който обаче представлява комбинация на отделните пасионни разкази на четиримата евангелисти, и този тип комбинация на отделните пасионни разкази пък се нарича summa passionis, или пасионна хармония.
И тук може да се сетим, да речем, за Тациан, който в края на II век комбинира
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евангелията, хармонизира отделните евангелия в евангелска хармония – т.нар
Диатесарон. Нещо от този род, но отнасящо се само до пасионния разказ, прави
Лонгевал. И той е родоначалникът на този способ да се комбинира текстът и да
се свързва този комбиниран текст с мотетния начин на композиране. Този способ, както казах, в католическите среди не се посреща с отворени обятия, дори
тъкмо обратното. За разлика от Мартин Лутер и неговия добър приятел и пръв
музикант Йохан Валтер (който пише респонсориални пасиони), в протестантска
Германия този начин да се пише мотетен пасион и да се създават пасионни хармонии намира доста сериозно проявление. Така стигнахме до ХVII век...
Калин Янакиев: Нека да кажем преди това и нещо във връзка с текстовия материал. До този момент той е изцяло евангелски. Ние имаме едно-единствено
развитие, че някъде през ХVI век определени автори си позволяват да сумират
по своеобразен начин различните евангелски разкази, посветени на страданията
на Иисус Христос, но никакви коментиращи или извън-евангелски текстове все
още в пасионното действие нямаме.
Емил Мирчев: Засега текстовата част се изчерпва само с това, че именно се
комбинират различните пасионни разкази и както казах, това става съвсем в
първите години на ХVI век. Идеята се струва атрактивна на някои от протестантските автори най-вече – не единствено, но преди всичко.
Нови текстове навлизат и съжителстват с традиционните библейски текстове
едва в ХVII век. Но в ХVII век, или на границата на ХVI и ХVII век, в музикалната
барокова епоха, която условно казано, се разпростира от 1600 до 1750 г., се извършва една неподражаема, безпрецедентна революция на музикалния език. Това
е възлов момент изобщо в музикалната история. Ще дам само няколко примера
за това без претенции за изчерпателност – то е предмет на отделен разговор.
И тъй, първо се обособява една нова жанрова система, която пък е във връзка
с това, че инструменталната музика се еманципира. Инструментална музика,
разбира се, е имало и преди това – и в Средновековието, и в Ренесанса, но тя
винаги е била считана малко или много за второразрядна музика – за музика,
която съпровожда истинската музика (особено в Средните векове истинската
музика е вокалната музика, защото тя носи текста, най-вече носи литургичния
текст). След това: образуват се, възникват и самобитни вокално-инструментални жанрове – възниква операта тогава, в последните години на ХVI век, в
търсенията на флорентинските, така да го кажа, интелектуалци, будните духове на Флоренция през ХVI век (между които, между другото, е и Винченцо Галилей, бащата на Галилео Галилей), които искат да възкресят античната драма.
И те си съставят една своя си – после се оказва илюзорна – представа за това
какво представлява античната драма. При всеки случай тази пък представа поражда операта, или „драма пер музика”, както в началото се е наричала. И тези
специфики на операта много лесно обхващат и някои от църковно-музикалните
жанрове, включително и ораторията, а и оттам и пасиона.
За това вече говорим в ХVII век – втората половина на ХVII век – за наличието
на ораториален тип пасион.
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Но какви още промени стават на прелома на ХVI и ХVII век? Много важно нещо е
възникването на „генерал баса”, или както е на италиански, „бассо континуо” –
непрекъснат бас. Това означава, че имаме вече в музикалната практика от онова
време присъствието на такъв тип музициране: най-горният глас на музикалната
структура носи мелодичната линия, основната мелодична линия. Басовата линия
и хармоничният пълнеж са представени именно от този „генерал бас”. А това
значи, че не само имаме един много ясен фундамент и един много ясен връх на
музикалната конструкция – и оттам идва вече един много прецизиран, хармонично прецизиран пълнеж, ако мога да си послужа с този израз – но се обособява
и специфично хармонично мислене, което е мислене от нов тип. То фактически
е типично за музикантите от ХVII, ХVIII и ХIХ век, та чак до разрушаването на
т.нар. функционална хармония в края на ХIХ век и началото на ХХ век, когато
пък се получава и атоналността, като явление в музикалното мислене. Та тази
функционална хармония, характерна за музикантите от три века, именно тогава
изкристализира и е свързана с практиката на музицирането, а то пък от своя
страна е свързано съответно с „генерал баса”, с това „бассо континуо”.
А пък когато говорихме за операта, трябваше да кажем, че тези характерни
моменти, които се обособяват в жанра, са речитативът, арията, ансамблите,
хоровете, инструменталните части. Всички те присъстват както в операта,
така и в ораторията, защото ораторията възниква фактически няколко години
по-късно след операта и тези два жанра в самото начало са много тясно свързани един с друг – може дори да се каже, че в началото ораторията е своего
рода духовна опера. Но тези особености, присъщи на операта, като речитатив
плюс ария, плюс ансамбли, хорове, инструментално участие, оркестър, като съпровождащ пеенето; на оркестър, който представя самостоятелни оркестрови
части – всичко това влиза в ораториалния пасион.
В ораториалния пасион, значи, навлизат новостите на музикалния език, характерни за бароковата епоха, и това по-свободно третиране на текста, за което
вие преди малко говорихте. С други думи, успоредно с библейския текст навлиза
и свободен текст. Този свободен текст се проявява под две форми. Ако говорим
за ораториалния пасион в протестантска Германия: на първо място за ораториалните пасиони на Себастиан Бах – а аз мисля, че за това точно трябва да
говорим, защото Бах е представител именно на този модел – тези два канала, по
които навлиза свободният текст, са: първо – един текст, идващ от известен или
неизвестен либретист (в случая с Йоханес пасион това е неизвестен либретист,
в случая с Матеус пасион либретист е Епикандер, той е известен), който пише
коментиращи текстове към това, което събитийно се представя в библейския
разказ. А другият канал, по който навлиза свободният текст, това са хоралите,
а именно църковните песнопения, типични за протестантското богослужение –
широко известен репертоар за всички богомолци. Текстът навлиза и чрез тези
хорални песнопения, това е другият канал на влизане на свободния текст.
Този свободен текст, било като вид, създаден от либретист, условно казано
(автор на духовна поезия), и текстът, който идва от хоралите, има все за задача да коментира ставащото. Ето защо при Бах, а и изобщо при този модел
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пасион ние вече можем да говорим за това, че за събитията, от една страна,
се разказва (разказва евангелистът), от друга страна, те се показват, а от
трета страна, те се и коментират. И този коментар фактически е извършен
от страна на християните, взети в своята съвкупност, християните от всички
епохи, времена, от всички места, които откликват по различен начин на случващото се. Или на разказваното.
Калин Янакиев: Може би пак стигнахме до етап, в който можем да се опитаме
да направим някакво обобщение или да дадем нова посока на разговора.
Има сякаш две ключови точки в тази история на пасиона, за която говорим.
Едната е свързана с разделянето на западното християнство на католическо
и на нововъзникващото протестантско, свързано с Реформацията, т.е. оттук
нататък се разклоняват два пътя в историята на музиката, които са детерминирани от двете изповедания. От друга страна, в следващия ХVII век имаме
друга ключова точка, свързана по-скоро с развитието на самата музика – онази
барокова, да го кажем така, революция в музиката, за която вие говорихте. Тоест две големи разклонения, едната ни насочва към това да кажем няколко думи
за съдбата на пасиона в католицизма и съдбата на пасиона в протестантска
среда, другата още веднъж някак да обобщим това, което се случва с музикалната структура на пасиона. Въпрос, който за мен лично е интересен, е също
как може да се обясни това все по-лесно навлизане на неща, случващи се извън
църковната музика, вътре в храма. Би трябвало да очакваме една много висока
степен на консерватизъм, свързана с църковната музика, а вие сам казахте, че
навлизат неща, които за първи път се реализират в операта, т.е. някак си извън
църквата. Как това се случва, защо това се случва? Къде се случва повече – в
католицизма или в протестантизма?
Емил Мирчев: Да, разбира се, ще обобщим тези неща. В ХVI век, когато се
разделя вероизповедно и конфесионално Западна Европа, пасионът или типът
пасион, който преобладава в католическата среда, е респонсориалният. Това е
по причина на Тридентския събор, който ратува за това текстът да бъде много
добре чут от богомолците, да се разтовари композиционната структура от
многогласието, доколкото е възможно тя да стане по-прозрачна и по този начин
повече да обслужва богослужебните цели. Това тъкмо изисква налагане на респонсориалния пасион над мотетния. При последния все пак музикалното начало
– след като полифонията присъства много заявено вътре – е поставено малко
п на първи план. Това не се харесва на католическите духовни водачи и тъй
като те схващат пасиона единствено като богослужебна форма, това нещо
изтласква мотетния пасион настрана. А и още едно обстоятелство, всъщност
това пропуснах да кажа – в ХVII век, когато казах, че инструменталната музика
сериозно навлиза в музикалната практика, а оттам пък и в литургичната музикална практика, все още продължава да съществува забрана в католическата
църква през Страстната седмица да се използват инструменти. Това е втората причина, поради която пасионът остава в нея вокален жанр и доколкото
има инструменти, те просто дублират гласовете. Но предпочита се да е чисто
вокален жанр и да е един опростен модел – главно речитативно пеене с отдел-
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ни хорови реплики, които в някои случаи обхващат само turba частите, в някои
случаи обхващат и солилоквентите, в някои, вече трети тип случаи – но те са
по-редки – и думите на Христос са представени многогласно. Но основната идея
е текстът да се чува и структурата да бъде проста.
При протестантите имаме подобни съображения само що се отнася до Мартин
Лутер и Йохан Валтер – негов приятел и много голям музикант, който създава респонсориални пасиони по Матей и по Йоан. Но протестантският дух по
принцип е по-малко консервативен, по принцип предполага една по-голяма динамичност, готовност за преразглеждане на определени теологични положения, а
оттам вече и на определени богослужебни практики. И може би това е, така
да се каже, психологическата основа, която прави възможно да се приеме, да се
прегърне и вторият тип пасион, мотетният тип пасион, където текстът все
пак малко или повече е отстъпил на заден план, където доминира музикалното
начало, без това да смущава особено много протестантите, бих казал, подир
Лутер. И това вече, ако се пренесем в ХVII век – тази нагласа да прегърнеш
нещо, което не считаш, че трябва да бъде абсолютно за вечни векове заковано и
фиксирано, прави възможно да процъфти на протестантска почва и следващият
модел, именно ораториалният модел пасион.
Сега: навлизането на текста, това беше следващият въпрос – за свободните
текстове. Вероятно по същата причина протестантите от края на ХVII – началото на ХVIII век, не са виждали нищо смущаващо в това редом с библейските
текстове да присъстват и други свободни текстове, които в последна сметка
коментират библейските. Те по никакъв начин не накърняват библейския текст,
неговия разказ, те не са за сметка на библейския текст.
Няма да бъдем съвсем справедливи към католиците, ако кажем, че в техните среди
ораториални пасиони не възникват. Възникват и там, да речем, Алесандро Скарлати пише в този жанр. Но все пак това представляват изолирани случаи. Истинският разцвет на ораториалния пасион си остава в протестантска Германия.
Калин Янакиев: Мога ли да издигна една хипотеза, която е може би съвършено
непрофесионална? Не е ли възможно в протестантска Германия навлизането на
свободни текстове да е предположено и от това, че за разлика от старата
Missa Romana, в протестантска среда църковният народ действително активно
участва в богослужението. Той не е изключен, така както в Missa Romana, т.е.
химническото творчество на протестантските народи, на протестантските
църкви най-вероятно има своето значение за навлизането на тези текстове.
Вие сам казахте, че това са части, които самият народ понякога пее. Тоест
свободни химни, които се творят в протестантска среда, докато в католическата меса все пак има строг и неизменен канон до Втория ватикански събор.
Емил Мирчев: Да, това, от една страна, съгласен съм с това предположение.
Ние трябва да запомним факта, че в Средните векове народът, или богомолците, само присъстват на литургията. Те обаче не участват вокално в нея, а
музикалната част на литургията е поета от специален професионален хор от
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свещеници, наречен Schola cantorum. Те пеят химните, те пеят изобщо всички
литургични песнопения. Ето това нещо се променя в протестантското богослужение. Характерно е за Лутеровата литургия, че той, за разлика от Цвинги
и Жан Калвин, не създава изцяло нов тип литургия (ето защо пасиони нямаме в
Швейцария), но той модифицира Римската меса, като всъщност засилва мястото на проповедта и подчертава участието на богомолците именно в музикалната част на литургията. Тоест те вече пеят. Нямаме такова нещо като Schola
cantorum, както е било в средновековната католическа музикална практика. А не
е ли – попитахте също вие – тази психологическа отвореност на протестанта
към новото, способността му да не се стряска пред едно преразглеждане на определени положения, било то от теологически или пък богословско практически
характер, онова, което прави възможно и навлизането на първоначално съзрелите
в операта и ораторията форми в пасиона. Но това всъщност не би трябвало и
да представлява особен шок за протестанта. Защото тези форми, като речитатив, ария, ансамбли, хорове, както казах, са специфични и за ораторията. А
ораторията, която възниква няколко години по-късно от операта (да речем, ако
първото оперно представление можем да ситуираме в 90-те години на ХVI век,
то първата оратория, която ни е известна – от римлянина Емилио Кавалиери – е
от 1600 г. тоест ораторията възниква няколко години по-късно), е с много сходна
структура с операта. А пък ораториалният пасион си е все пак вид оратория.
Така че искам да кажа: това навлизане на речитатив, ария, ансамбъл и други
форми, които се зараждат в оперите и в ораториите, става плавно и естествено в пасиона. Въпреки всичко, все пак – и донякъде в противоречие на това,
което току-що казах – при първото изпълнение на Матеус пасион от Бах в
Лайпциг в края на 20-те години на ХVIII век е имало и протестиращи гласове на
богомолци. На тях това им е изглеждало доста оперно по дух. Изглеждало им е,
че пасионът твърде много се приближава по своя характер към операта. На нас
днес това възражение ни се струва съвършено неаргументирано, дори нелепо. Но
имало е хора, които така са го възприемали – имало е и някаква реакция срещу
това. Но тя очевидно е била съвсем слаба и не е попречила на по-нататъшния
ход на ораториалния пасион. Аз не знам дали да поговорим нещо конкретно за
Баховите ораториални пасиони...
Калин Янакиев: Разбира се, но нека преди това изясня нещо за себе си. Доколкото аз знам, съществува разлика между ораториален пасион и т.нар. пасионна оратория. Последната е вече изцяло наново сътворено произведение върху
Страстите Христови, не изградено върху евангелски текст.
Емил Мирчев: Разликата тук действително е само в текста. Музикалната форма остава същата, т.е. структурата е както в ораториалния пасион – имаме
наличие на речитатив и наличие на арии, ансамбли – всичко това си остава, но
текстът вече не е библейски, текстът е друг. Текстът е една поетична парафраза на библейския разказ, и то базирайки се на четиримата евангелисти, не
само на един от тях. Значи по същество това фактически представлява една
summa passionis – това, което наблюдавахме в началото на ХVI век – комбинирането на библейските разкази – но това вече е една поетична summa passionis,
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една перифразирана summa passionis. И наистина най-значителният автор на
такъв текст, който се музикализира, е текстът на Бартхол Хиндрих Брокес,
който е бил хамбургски градски съветник, хамбургски сенатор. Един много заможен и от друга страна, много лично ангажиран с християнството човек и
поет, който същевременно ратува и за чистотата на немския език – основава
през 1715 г. дружество за немския език. Но в 1712 г. – това за нас е важно – той
създава един поетичен текст, чието заглавие е прекалено дълго, но започва с
думите: „Измъчваният и умиращ за греховете на света Иисус”. Петима композитори пишат по този текст.
Но ние вече отиваме в другия модел – в модела на пасионната оратория. Ако искаме да говорим за Бах, трябва да се върнем за малко към ораториалния пасион,
да кажем нещо и тогава да отидем към това.
Калин Янакиев: Разбира се.
Емил Мирчев: Връх в ораториалния пасион, както казах няколко пъти, това са
пасионите на Бах. Те са повече от два, но два са стигнали до нас – Йоханес
пасион, изпълнен в 1724 г. в църквата „Св. Николаус”, и следващият – Матеус
пасион (не се знае точно кога е изпълнен, спори се по това дали в 1717, ’27 или
’29 г.) в църквата „Св. Томас” в Лайпциг.
Матеус пасион е по-развит, по-разгърнат. Впрочем тук може би е мястото да
споменем и основните фази на един класически пасион – във връзка с Матеус
пасион. Матеус пасион се открива с един монументален хор, който пее обаче в
единствено число. Това е ексордиумът на пасиона, който още не е свързан директно с действието, но който антиципира това, което ще се случи, който ни
въвежда в самата атмосфера и който всъщност съдържа, текстово погледнато,
множество алюзии към Стария завет: към Песен на песните, към идеята за Агнеца, Който ще пострада за греховете на света. Това е дори един диалог между
хорове, като тук единият хор играе ролята на незнаещ. Например първият хор
разказва за Годеника, който има да страда, вторият хор задава въпроси – като
че ли пита: Кой, Кой е Този, Който ще пострада? Или пък Кой е годеникът преди
това, Кой е Агнецът? В един момент тези хорове се обединяват – и двата хора
стават „знаещи”. На отделни места пък се включва момчешки хор, който запява
хорала О, невинний Божи Агнец и т.н., но пак казвам, това е много сериозна тема
и ще я прескочим. В случая за нас е важно, че този ексордиум, който в старите
пасиони се изчерпва с „Passio Domini nostril Jesu Christi secundum Matheum”, тук
вече представлява цял грандиозен монументален хор, или още по-точно, част,
която е вокално-инструментална: хор плюс оркестър.
След това, втора част – това е евангелистът. За първи път чуваме думите на
евангелиста, който по традиция е тенор. И който казва, че „след два дни ще
бъде Пасха” и т.н. – по точния евангелистки текст, който не е нужно да цитираме тук изцяло. Когато обаче стига дотам, където Иисус съобщава, че след
два дни Синът Човешки ще бъде предаден в ръцете на езичниците и ще бъде
разпънат, тези думи Иисусови са изпети от басова партия, което винаги става
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с думите на Самия Христос. Интересно е също, че в целия Матеус пасион (с
едно-единствено изключение, което е накрая) всички реплики на Иисус са свързани с тембъра на струнните инструменти. Тук, значи, струнните инструменти
изпълняват ролята на символ, на своего рода звуков ореол. Те по някакъв начин
наистина като че ли светят и вибрират около Vox Christi, около гласа на Христос. Получава се едно такова чисто визуално впечатление, слушайки музиката.
Следва трети номер – това е реакцията на християнската общност. Един известен протестантски хорал, разбира се, хармонизиран от Бах (тук хоралите
не са едногласни, но горният глас е именно тази позната хорална тема, това
познато хорално песнопение). Разбира се, всички тези хорали са по един много
изтънчен начин хармонизирани от самия Бах, като хармоничният език следва
всичките ходове на текстовото съдържание, всичките детайли – откликва на
всички тях. Това е феноменално композиционно майсторство. След това се пренасяме вече при Каиафа – Каиафа и юдейските първенци, които са се събрали
и разсъждават за това как да хванат този Назарянин. На помощ им идва Юда,
който предлага услугите си да им Го предаде. Има, разбира се, и много интерполирани части от типа на хорали и т.н., сюжетно обаче, ако следваме развитието, по-късно централен момент е Тайната вечеря – пасхалната вечеря на Иисус
и Неговите ученици. Малко по-късно вечерята е свършила и те са се отправили
към Гетсимания, където, знаем, Иисус се моли да Го отмине тази чаша, ако е
Божията воля. Това Той прави на три пъти – това е и психологическата кулминация на пасиона. Интересното в този случай е, че Бах, въпреки че разполага с
един много внушителен за времето си музикален апарат, не се ползва от него,
а всичко е представено по един много по-сдържан и углъбен начин, който всъщност повече съответства на преживяванията на Спасителя. Една помпозност в
този момент би била съвършено неуместна.
Пак следват коментари и идваме до следващия сюжетен момент, когато Юда
води войниците – знаем как бива арестуван Христос, реакцията пък на учениците e гневна и бурна. После съдът, лъжесвидетелите, Пилат, бичуването. Преди
това Пилат пита тълпата Кого да пусна, Варава или Иисус. Тук много интересен
е хорът – един turba хор. Всъщност най-краткият turba хор, който се състои
просто от три акорда, които пеят: „Ba-ra-bam” – това е името „Барабас”, или
Варава в акузатив. Кого да пусна – отговорът е Бараба, т.е. Бараба пусни. И
това „Барабам” прозвучава гръмовно от целия хор, но заедно с това и потресаващо, защото човек има усещането, че човечеството тук прави своя фатален
избор. Това впечатление се подчертава от няколко обстоятелства, които са
от чисто музикален характер. Първо хорът пее без инструментален съпровод.
Навсякъде, в целия пасион, освен тук няма момент, когато оркестърът или поне
част от инструментите да мълчат. Инструмент винаги има, дори един орган да
е, инструмент винаги е налице. Всъщност и друг път съм го казвал, тук има усещане за екзистенциална оголеност на човечеството – замръзналост, тотална
отдалеченост от Божественото. Божественото е на единия полюс, човечеството, което прави фаталния избор, е на другия полюс. Една замръзналост – казвам
– поради това, че отсъства всякакво мелодическо развитие. Всеки от гласовете
пее по един и същи тон, няма някаква мелодическа фигура, която да бъде разпята.
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Никакво движение в хармоничен план също не може да бъде открито. Всъщност
акордът е един и същ. Той три пъти се повтаря според броя на сричките и това е
всичко. Та този хор е много, много ярък и съвършено, абсолютно гениално открит
от Бах, до този момент никой друг не е правил подобно нещо.
После идва един следващ хор, който е в отговор на въпроса на Пилат: добре, след
като искате да пусна Варава, какво да правя с Иисус. Този хор е „Разпни Го”. Тук
пък по друг начин се предава усещането за участието на цялата маса от хора – а
именно чрез полифоничното представяне на един мотив, който, погледнат върху
нотната хартия, нагледно представя фигурата на Кръста. Това е мотив, който
се състои от изписани тонове, и като ги погледне човек, вижда, че те очертават
контура на Кръста. И този музикален мотив минава през всички хорови партии,
като се започне от най-ниската, от басовата – отдолу нагоре през всичките
партии, които пеят „Разпни Го”. Също изключително майсторски изграден хор.
Сюжетно вече отиваме към Голгота. Разказът на евангелиста е такъв, че в
6-ия час настъпи мрак, който обхвана цялата земя до 9-ия час и в 9-ия час Иисус извика: „Или, или, лама сабахтани”. Тази реплика на Иисус, която е кратка
при Бах, е при отсъствие на този ореол от струнни инструменти, за който
споменах. Има инструментален съпровод, но той е само бассо континуо, той е
само генерал бас в съпровод. Допълнителният пласт – този звуков символ, тези
кръжащи около фигурата на Иисус, около гласа на Иисус струнни инструменти,
тук мълчат. Което, разбира се, също има своето обяснение. Божественото естество в момента почива, на Кръста е само човешкото – така бихме могли да
интерпретираме този момент.
Стигаме до думите на стотника или тези римски войници, които са на стража
около Кръста след смъртта на Иисус. „Наистина Божи Син бе този човек”. И
тук има много, много интересен хор на Бах, където участва числовата символика (между другото тя участва в редица места на целия пасион и на много, много
места в творчеството на Бах). Тук числова символика е изразена чрез цифрата
14. По-точно басовата линия на този хор е съставена от 14 тона, а трябва да
се каже, че името Бах („b”, „a”, „c”, „h” съставя цифрата 14 (2 плюс 1 плюс 3 плюс
8 е 14). В този конкретен случай Бах все едно се подписва под това твърдение
на стотника. Солидаризира се с него, казва: да, и аз, Йохан Себастиян Бах, и аз
казвам: „Божи Син бе този човек”. Всичко свършва с погребението и със заключителния хор, който е рамков – той трябва да се съпостави с встъпителния хор
в началото като своего рода conclusio, където хорът пее пак свободен текст.
В приблизителен превод той гласи: ние, които наблюдавахме тази драма, трогнати до дъното на душата си, смирено сядаме. И така завършва целият пасион.
За него страшно много може да се говори, но моята идея беше тук да разкажа
и сюжетно какво все пак присъства в един пасион.
Калин Янакиев: Ако е възможно да кажем сега дали съществуват определени
музикални внушения за различни догматични положения при Бах, например, за
триадологичния догмат. Това е интересно да се спомене.
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Емил Мирчев: Това можем да го открием с лекота във встъплението на другия
Бахов пасион – Йоханес пасион – където инструменталното встъпление се състои от три звукови пласта, от три звукови етажа. Ако ги разгледаме поотделно,
няма как да не получим усещането за това, че Бах е възнамерявал да внуши идеята за Божествения тринитет, за Божествената Троица. На практика той постига това по следния начин: най-горният етаж включва постоянно преплитащи
се, кръстосващи се линии на флейти и обои. Освен това и низходящи интонации,
а по принцип низходящата секундова интонация звучи от векове наред (така
се възприема от музикалното съзнание на европееца) като скръбна интонация,
като ламентозна интонация – та от една страна, тези скръбни интонации, тези
слизащи секундови интервали – това представя идеята за страдащия Христос.
Средният звуков пласт се състои от движения в струнните инструменти, които са вълнообразни, които Бах и на други места, в други свои произведения (да
речем, в една кантата, която е посветена на Петдесетница) използва и с които
движения той очевидно внушава идеята за Светия Дух, за поривите на вятъра,
който всъщност в някакъв смисъл се свързва с идеята за Светия Дух. На найниския пласт ние чуваме дълго време един и същи тон, който на всичко отгоре
пък и пулсира ритмично, и внушава в нас усещането за една стабилност, за една
изначалност, за една непоклатимост и фундаменталност, които са присъщи за
Бог Отец. Чрез този звуков символ – разбира се, ние нямаме конкретни писмени
сведения, че Бах е искал да постигне това, но според интерпретациите на много
баховеди това е именно така и аз не виждам някакви сериозни възражения една
такава интерпретация да бъде преведена тук – се внушава догматическа идея.
Един номер по-нататък следва много интересен момент, когато след като евангелистът разказва как Иисус е арестуван и вързан, идва арията коментар (със
свободен текст, неевангелски текст), която гласи: „За да бъда аз развързан от
връзките на своите грехове, моят Спасител беше вързан”. Това е текстовата
страна. Но как Бах реализира тази идея чисто музикално? В инструменталната
интродукция на тази ария духовите инструменти, флейти и обои – техните
партии – пак започват да се преплитат. Тоест идеята за връзването сугерира
по линията на изобразителния метод. А след това преплитане те продължават
в успоредни интервали, т.е. вече имаме идеята за развързването. Сиреч самата
интродукция към тази ария, коментираща факта на връзването, но и въвеждаща
идеята, че заради връзването на Иисус аз съм развързан от греховете си – аз,
обикновеният християнин – всичко това е представено чрез чисто музикални
средства.
Калин Янакиев: Сякаш достатъчно говорихме за пасионите на Бах...
Емил Мирчев: Да, сега да минем към следващия модел. Ние казахме две думи за
следващия модел – пасионната оратория, а именно най-видният автор на либрето тук е Брокес (не е единственият, разбира се). По Брокес са писали Хендел,
писал е един хамбургски композитор – Райнхард Кайзер, писал е Йохан Матезон,
бащата на немската музикология. Писал е Телеман, писал е Щьолцел, който в
България практически е неизвестен композитор, но композитор доста, доста
талантлив. Интересно е тук да се отбележи като любопитен факт, че когато
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Матезон написва в 1715 г. своя пасион по Брокес, Райнхард Кайзер вече е написал
в 1712 г. свой пасион, също по Брокес. На Матезон обаче хрумва идеята да уреди
един „ивент”, ако мога да си послужа с днешната терминология: в Страстната
седмица на 1719 г. да бъдат изпълнени няколко пасиона, написани по текст на
Брокес. За тази цел той не само че пише своя пасион, но и дава поръчки на Хендел и на Телеман да напишат и те пасиони по Брокес. И това става наистина.
В 1719 г. в Хамбург, в Страстната седмица, се изпълняват тези четири пасиона
на Кайзер, на Матезон, на Хендел и на Телеман по Брокес и това се превръща в
много, много, как да кажа, вълнуващо и впечатляващо религиозно-музикално събитие от онова време, което се помни до ден днешен.
Друг автор, който пише свободни парафрази (или поне ние знаем една такава
свободна парафраза) върху евангелски текст, това е Карл Вилхелм Рамлер, професор по логика и изящни изкуства от 1748 г. в Прусия. Той е в обкръжението на
Фридрих II. На този Рамлер Анна-Амалия – сестрата на Фридрих II (и двамата са
били много музикални), заръчва да напише една свободна текстова парафраза,
върху която самата Анна-Амалия да състави музика. Тя е започнала, има запазени
някакви първоначални скици, но по неизвестни нам причини се отказва от това си
намерение и възлага написването на музика върху текста на Рамлер на Карл Хайнрих Граун, който е бил за времето си все пак значителен композитор, също от
обкръжението на Фридрих II. Той е стилистически нещо като свързващото звено
между вече залезлия със смъртта на Бах и Хендел барок и все още неузрелия музикален класицизъм. Нещата, естествено, се и застъпват тук, защото Граун пише
пасион в 1755 г., а Хендел е жив още до 1759 г., но барокът вече се схваща като изживяващ се, така да се каже, старомоден стил и нови естетически тенденции за
простота и яснота, за хомофонност на музикалния изказ, за един сериозен отказ
от полифонията се налагат в средата на ХVIII век. Те подготвят и възникването
на класицизма, като явление от втората половина на ХVIII и началото на ХIХ век.
Заедно с това трябва да кажем, че пасионът в епохата на класицизма и в епохата на романтизма от ХIХ век търпи много сериозна криза. Не е налице създаването на някакъв нов значителен пасион, камо ли пък пасионен модел. По-скоро
имаме значителни реставрации на стари пасиони. Матеус пасион на Бах е забравен практически до неговото възкресяване в 1829 г. от 20-годишния Менделсон,
който обаче му прави своя редакция в духа на романтизма. Несъществуващи
вече инструменти, типични за барока, той заменя със съвременни – съкращава
броя на ариите, количеството на ариите; силно модифицира пасиона и в композиционно-структурно отношение. Но все пак делото на Менделсон е епохално дело
не само за възкресяването на Бах (той никога не е бил напълно забравен), макар
че от този момент нататък става все повече и повече актуалния композитор
и първоучителя на всички композитори от втората половина на ХIХ и ХХ век. У
Менделсон става дума обаче за възкресяване на жанра като такъв.
И това възкресяване, като конкретни нови творчески резултати, го виждаме в
първата половина на ХХ век, когато и в духа на общия съществуващ интерес
към старата музика, няколко немски композитори, които не са между най-водещите, но все пак не са в никакъв случай композитори за пренебрегване, решават
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да се обърнат към стари образци на пасиона, т.е към тези модели, за които
вече говорихме, т.е. не към ораториалния, но към предишните, по-стари – респонсориалния и мотетния модел. И ако тук трябва да бъдат споменати няколко
имена, това са имената на Курт Томас, Рудолф Мауерсбергер, Ернст Пепинг или
пък особено на Хуго Дистлер, които пишат в тези стари традиции на респонсориалния и на мотетния пасион.
И ако трябва в този момент да направя едно по-голямо обобщение, аз от своя
страна бих казал, че пасионът до средата на ХХ век не е експериментално поле
за музикантите. Той наистина откликва на нововъведенията в музикалния език,
т.е. на преобразованията, които настъпват в музикалния език, но не е жанр, в
който се изпробват тези нововъведения. Те наистина навлизат в пасиона, но с
известно закъснение. Докато във втората половина на ХХ век можем да кажем,
че пасионът става, редом с всички останали жанрове, и жанр, в който се експериментира. И тук трябва да приведа няколко примера. На първо място трябва
да се спомене за световноизвестния Лукас пасион, пасион по Лука на полския
композитор Кшищоф Пендерецки от средата на 60-те години. Това е един пасион, написан с абсолютно авангардни музикални средства (а авангардът тогава
е съвсем млад). Или пък за четирите пасиона, които възникват по поръчка на
един много голям немски диригент специално на Бахова музика – Хелмут Рилинг,
той прави четири поръчки в 2000 г., когато се честват 250 г. от смъртта на
Йохан Себастиан Бах. Единият от тези пасиони е много интересен с това, че
авторът му – аржентинският композитор Освалдо Голихоф (това е аржентински
композитор, но с руско-еврейски произход), комбинира музиката с танца. А това
вече представлява много дързък момент в третирането на жанра.
А ако трябва пък да се приближим донякъде към православната църковна музикална традиция, трябва – пак във връзка с тези четири поръчки – да споменем
името на София Губайдулина, която е руска композиторка, живееща обаче на
Запад. Тя също получава поръчка от Рилинг да напише един пасион и пише пасион
по Иоан, в който чуваме множество от спецификите, характерни за източното
литургично пеене. Така че чрез Губайдулина този жанр, макар и на един по-късен
етап, се озовава и в сферата на източната църковно-религиозна музика.
Калин Янакиев: Сигурно можем да кажем, че обстоятелството, че пасионът се
превръща в поле, в което се експериментира, в което се внасят нововъведения
едва в ХХ век...
Емил Мирчев: ... Втората половина...
Калин Янакиев: ... най-вероятно се обяснява с това, че междувременно пасионът е излязъл от църковните стени, където по-рано е битувал неизменно. Става
въпрос за една особена секуларизация на пасиона. Секуларизация не в буквалния
смисъл на думата, но пасионите започват да се изпълняват и в концертни зали
и сякаш преди всичко в концертни зали след възкресяването на Баховото творчество.
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Емил Мирчев: Да, първото изпълнение на Матеус пасион, което прави Менделсон през 1829 г., е в концертна среда. Но по-късно, в началото на 40-те
години, Менделсон отново организира едно изпълнение на Матеус пасион, вече
на местна почва, в Лайпциг, и то е в Томас Кирхе. Така че нееднозначно пасио
нът излиза от църковната среда. В една сериозна степен обаче той излиза от
литургичната рамка, това е факт. И това прави естествено възможно да се
експериментира в условията на жанра пасион. Съгласен съм с това, че този вид
секуларация, т.е. излизането на пасиона от рамката на конкретната литургия,
естествено развързва ръцете на композиторите, вдъхва им повече дързост да
изпробват едно или друго. Но днес вече в много църкви на Запад толкова много
навлиза дори попмузиката (аз бих казал, за съжаление), тъй че дори един пасион,
написан с авангардни музикални изразни средства, не би смутил паството.
Калин Янакиев: В заключение бихме могли да добавим и следното: западните
християнски конфесии, католицизмът и протестантизмът, това е забелязано
от много автори, са изповедания пасио-центрични, кръсто-центрични (за разлика от Православието, което е пасхално-центрично). В този смисъл развитието
тъкмо на пасиона – толкова пищно, толкова великолепно – на Запад най-вероятно
не е случайно. А може би трябва да добавим нещо и за определени песнопения
или жанрове, близки до пасиона, свързани със Страстите Христови. Например за
францисканския химн Stabat Mater и други...
Емил Мирчев: Преди това даже бих споменал цяла поредица от произведения,
които от ХV век до ден днешен се пишат от отделни композитори и са свързани
с последните думи на Иисус на Кръста. Такива произведения имаме от Хайнрих
Шютц (ХVII век) от Йозеф Хайдн (краят на ХVIII век), от Цезар Франк. Тук трябва да спомена, че Цезар Франк написва вокално-инструментална кантата в 1859
г., вече на 37 години, а тя бива изпълнена за пръв път едва около 1977, т.е. 120
години по-късно. Аз съм слушал фрагмент от нея, много красива музика. Или пък
Франц Лист, който написва своето произведение Via Crucis. Във Via Crucis са
включени тези седем последни слова на Спасителя. Но Via Crucis от Лист трактува по-специално тези 14 stationes, както е на латински (спирки на Кръстния
път, на пътя на Страданието от поемането на Кръста до свалянето от Кръста). Тоест тук тези седем слова на Спасителя са част от Via Crucis.
София Губайдулина, за която вече споменахме като авторка на Йоханес пасион,
е писала също своите Седем последни думи – много интересно: за баян, който
е народен инструмент, виолончело и струнни инструменти. И редица други композитори.
Така че пасионната тема в западноеворопейската музика (или при източни композитори, които обаче са се вгледали по-сериозно в западноевропейската музикална традиция) присъства под много форми и в редица произведения, които не
носят жанровото определение пасион.
А и това, което вие споменахте – Stabat Mater dolorosa, такива произведения са
писани от редица композитори, да речем: Палестрина, Орландо ди Ласо от ХVI
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век, или пък Перголези (много известна е Stabat Mater на Перголези от втората
половина на ХVIII век). Те са написани върху небиблейски текст, произхождащ от
неизвестен францисканец, по всяка вероятност от края на ХIII век, който пък
описва страданието на Божията Майка в подножието на Кръста. По този индиректен начин Stabat Mater също е свързан с пасионната тематика. Но това,
с което може би трябва да свършим, е, че пасионните произведения – не говоря
за пасионите, а по-скоро за тези други пасионни композиции от рода на Седемте последни думи или пък на Via Crucis – съществуват и като инструментални
произведения, без участието на изпят текст. Да речем Хайдновите прочути Седем последни думи на Спасителя на Кръста: те са написани по поръчка на един
испански духовник. В 1786 г. Хайдн е посетен от един испански духовник от Кадис, който поръчва на прочутия виенски композитор да създаде инструментална
музика за един много специфичен вид богослужение, което той иска да отслужи
в Страстната седмица. А това богослужение по намерението на испанския духовник трябва да представлява следното: да се открие с едно инструментално
оркестрово встъпление, след това на амвона да се качи духовникът, да прочете
първото слово, първата фаза от тези последни седем думи, след това да прибави към него някакъв контемплативен коментар, да слезе от амвона, да коленичи
пред олтара и докато той коленичи, оркестърът да изпълни една от седемте
части, които следват въведението. И така с всяка – с втората, с третата,
със седмата дума, и това представлява своеобразно богослужение. Хайдн откликва на тази поръчка, но произведението му, което фактически се състои от
осем инструментални части (от една встъпителна и седем, свързани с всяка
реплика на Иисус), заживява самостоятелен живот. И много интересно е как
всъщност Хайдн съумява с чисто инструментални средства да внуши смисъла
на словата на Христос. Той намира начин да направи това със съответните
интонации, които следват латинския речитатив. Защото всъщност тези седем
слова на латински се рецитират по определен начин и музикалният материал,
който заляга във всяка съответна част, от първата до последната, е съобразен
в своя мелодичен контур със спецификата на тази латинска рецитация на съответното слово. И този, който познава оригиналния латински речитатив, може
да го открие в мелодичния материал на съответната част, която коментира.
Тази творба, която, както казах, в първообраза си е чисто инструментална,
носи следователно текста по един скрит начин в себе си. Той не е пят, той не
е гръмко манифестиран, нито е рецитиран вътре, по време на музиката. Тази
творба обаче се преработва многократно от самия Хайдн, той прави следващи нейни версии за струнен квартет, за пиано и т.н. Но тя става известна в
ХIХ век като оратория. Оратория, която обаче не прави Хайдн, а един църковен
музикант от Пасау, който приживе на Хайдн преработва творбата в творба за
солисти, хор и оркестър, предлага я на вниманието на Хайдн, Хайдн я приема, но
с известни уговорки, че той ще коригира някои места. Предполага се, че през 90те години на ХVIII век той  прави някои корекции и тя става популярна в тази
преработена версия на музиканта от Пасау. И така, сигурно до безкрайност
можем да говорим за тези неща...
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Отец Стаматис Склирис е роден в Пирея през 1946 г. Завършва Медицинския факултет (1971), а сред това и Богословския факултет (1976) в Атина. По-късно следва богословие и история на изкуството в Богословския и
Философския факултет в Белград и специализира в Париж (Ecole des Beaux
Arts). Прекарва 2 години със съпругата си в манастира Челие в непосредствена близост до о. Юстин Попович. По това време стенописва манастирския параклис, посветен на св. Йоан Златоуст, а в манастира Дечани
– параклис, посветен на св. Стефан Дечански. Ръкоположен е в свещенически сан и от 1979 г. служи в Атина. Автор е на многобройни студии, статии и книги от областта на изкуството, иконографията и богословието,
преведени на различни езици. През 2008 г. на български език излиза сборник
с негови текстове със заглавие От портрета до иконата. Отец Стаматис
Склирис участва в много общи и самостоятелни изложби: Zigos 1991, 1994,
2004 в Атина и Salon d’Autone 1992, 1993 Salon des Artistes Francais 1993 в Париж, Брюксел 2004 и Titanium 2007 в Атина. Стенописва църквата „Св. пророк Илия” в Пирея, „Св. Георги в Стаменци”, параклиса на семейство Анели
в Италия (Garavicchio), параклиса на семейство De Pahlen-Agnelli в Женева.
Стенописва църквата, посветена на св. Нектарий Егински в Атина и църквата „Св. Максим Изповедник” в Костолац (Браничевска епархия, Сърбия).
Като иконописец, о. Стаматис дължи уникалния си стил на плодотворния
синтез на богатата иконописна традиция и на съвременното изкуство.
Предложеният тук текст е част от книгата Морнари Неба (Београд, 2007),
която е разговор на о. проф. Радован Бигович с о. Стаматис Склирис и
Марк Иван Рупник за съвременното християнско изкуство. Книгата е в
издателския план на издателство Синтагма и скоро ще бъде издадена на
български език.

o. Стаматис Склирис

ролята на изкуството
в живота на Църквата
Каква е днес ролята на изкуството в живота на Църквата?
Изкуството има много важна роля в живота на Църквата. Можем да кажем,
че ролята на църковното изкуство се състои в това да възстанови реалното
и живо присъствие на Христос и на светците в светата Евхаристия. Трябва
обаче да се отбележи, че в случая не става дума само за някаква естетическа
и декоративна роля. В богословието на отците църковното изкуство е получило
онтологичен смисъл. Това означава, първо, че ние не изрисуваме стените на
църквата просто за да ги украсим, а правим това с една конкретна цел – да покажем, че когато верните се събират за извършването на светата Евхаристия,
с тях присъстват Христос, Пресвета Богородица, ангелите и всички светии.
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Второ, когато извършва светата Евхаристия, Църквата иконизира (= отобразява) Царството Небесно, т.е. Рая, т.е. една градина. Тя иконизира Рая посредством образа на градината. Затова навсякъде около светците има декоративни
мотиви, заимствани от растителния свят, от растенията, от цветята – има
плодове, пъпки, листа и цветове, макар че те са нарисувани някак само схематично и геометрично. Трето, става дума за едно изобразително изкуство, което не ни напомня за нещо, случило се в миналото, а за събитие, което се развива
в миналото, например Христовите страдания или страданията на мъчениците,
за събитие, насочено към бъдещето, към едно друго пространство и време,
по-различни от неизбавеното, неспасено време-пространство, в което живеем
сега в историята. Следователно става дума за едно изобразяване на бъдещето,
а не за изобразяване на миналото. Такова изобразително изкуство преобразява
нашия живот и го изобразява такъв, какъвто той ще бъде в Рая, т.е. освободен
от страха от смъртта, а не ни оставя свързани с преходността. Четвърто,
от гледна точка на това, че всички останали форми на изобразително изкуство
се движат в границите на преходния начин на човешкото съществуване, следва,
че църковната живопис притежава една онтологична оригиналност. Тя указва на
нещо изцяло ново така, както Христос – по думите на св. Йоан Дамаскин – е
единственото ново под слънцето. Така и иконата изобразява всичко – хората и
природата, по един съвсем нов, оригинален и автентичен начин. Пето, за да покаже това ново и оригинално по художествен начин, иконописецът се вдъхновява
от Христовото Възкресение, от явяванията на Христос след Възкресението и
от чудесата, случили се в живота на светците. Шесто, от тази гледна точка
църковното изобразително изкуство е изкуство на виждането и поради това то
би трябвало, нека да кажем така, да бъде чудесно и свръхреално, защото не би
могло да ни представи по друг начин бъдещия свят, а само света на преходността, света в историята. И накрая, седмо, от всичко това следва заключението,
че иконописецът е художник, който, докато рисува, въвежда, непрекъснато поставя свободата в методите и прийомите на живописването. По този начин се
обяснява специфичността, характерността на византийската живопис в сравнение с някои други художествени традиции. За съжаление днес, в нашата епоха, по-точно през последните два века, православната църковна живопис не се
характеризира с тази автентичност и оригиналност. Художниците на църквите
вземат готови решения от миналото и не рисуват Христос и неговото Царство
с художествената свобода, която са имали старите византийски живописци.
Дали съвременното църковно изкуство е в криза на Запад и на Изток?
Разбира се! Можем да кажем, че кризата е не само естетическа и стилова, но и
онтологична. Проблемът на съвременното църковно изкуство не е художествен,
а е преди всичко богословски проблем. В отговора си на първия въпрос казах,
че иконографът е призван да представи по художествен начин есхатона. Това
му дава една онтологична свобода. Смятам, че съвременният иконограф прави
грешка, когато често пъти, стремейки се към оригиналност, търси една естетическа, а не онтологична свобода. Какво имам предвид? Художникът може да
бъде талантлив, може да иска да открие някакви нови цветове или нови линии
на рисунката, нещо, някакъв детайл, който липсва в живописта на Студеница
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или на Сопочани, но да не чувства нуждата да изобрази живописно Христос
като изцяло нов Човек, като Човек, какъвто никой досега не е виждал. Трябва
да имаме предвид, че иконографията е изкуство на виждането, т.е. изкуство,
което изобразява виждането, а не обикновения всекидневен живот и рутина; че
виждането е онова, което носи свободата в изобразителното изкуство на иконописта, т.е. в иконата, и че то извира от това колко автентично иконографът
преживява светото тайнство Евхаристия и въобще Църквата. Затова кризата
на съвременната иконография е преди всичко криза от богословско естество.
И за да определим това още по-конкретно, става въпрос за криза на начина, по
който разбираме свободата. Днешното разбиране за свободата е „как да бъда
свободен от нещо?”, докато онтологичното разбиране е „как да се освободя от
преходността и от манталитета на преходността и от страстите, които ме
свързват с преходността, и да живея онова единствено ново, което съществува
под слънцето, т.е. да живея по един възкресен начин, който превъзхожда нищетата на смъртта и преходността?”. Всичко това се отнася главно към църковното изкуство на православния Изток (а под Изток разбирам духовно, а не
географско пространство). Кризата е още по-значима в православието, защото
чрез начина на иконописване православието иконизира, изобразява и възвестява
есхатона, Царството Божие, Възкресението и преодоляването на преходността. За западното изобразително изкуство няма толкова голям проблем, защото в него светлината, която играе главна роля в живописта, е естествена и
естетическа светлина. Вследствие на това западното църковно изкуство може
да преживее обновление от перспективата на чистата естетика и стил, защото то в действителност не подхожда към иконата онтологично.
Съществува ли днес оригинална християнска живопис (иконопис) или доминира копирането?
Автентичността е преди всичко духовен и впоследствие художествен проблем.
Първо се губи автентичността в начина, по който се живее светата Евхаристия, Христос и любовта към ближния, а после това се отразява върху църковната живопис чрез феномена на копирането. Би трябвало да приемем и да
признаем, че има много християни, които в духовния живот копират поведението на своя духовен отец по един външен начин, като че ли духовният живот е
въпрос на поведение, а не на вътрешно преживяване.
Бих искал да кажа нещо, което се отнася за онези, които твърдят, че Преданието е един непрекъснат процес на копиране, в който по-новите иконописци
копират по-старите и все по-новото е по-малко ценно от всичко по-старо. Това
схващане е преди всичко радикално платоническо, следователно древногръцко и
нехристиянско. В Платоновата система от идеи е самопонятно, че идеите са
съвършени прототипи и всяко по-късно осъществяване на идеята е по-ниско по
ценност от прототипа. Съществува голям проблем, когато отнесем това и
към християнството. Според св. Максим Изповедник истината ще се прояви в
есхатона, докато сега ние живеем в една икона на истината, следователно в
нещо, което е по-ниско от съвършеното. Това обръщане на нещата в сравнение
с платонизма дава на иконата свободата, за която говорихме, и разширява на-
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шите хоризонти и нашия ум, и нашия живот за един друг начин на съществуване,
който е изцяло нов. Тук се намира автентичността на православната иконопис
и затова няма причини за копиране в строгия смисъл на тази дума.
По какво се различава в същността си светската живопис от иконографията?
Обикновено се предлага следният отговор: църковната живопис и иконопис следва каноните на църковното предание, докато светската живопис има свободата
да рисува нещата, както си иска. Както казах, свободата на иконата е онтологична свобода, следователно свобода от законите на природата, които водят
към преходността. Това означава, че посоченият отговор не е пълен, защото
не взема предвид различните разбирания на понятието за свобода. Разликата
между двете изкуства може да се определи по следния начин: иконографията е
живопис, която иконизира съществуващите неща такива, каквито те ще бъдат
в бъдещето, докато светското изкуство изобразява нещата такива, каквито
те са били в миналото. Макар това определение да е кратко, то е много съдържателно, защото с малко думи описва основните характеристики на двете разбирания за живописта. Светската живопис се намира във времето, следователно в закона на времето и пространството, и поради това – в преходността, и
затова, когато изобразява нещо, то вече принадлежи към миналото. В противоположност, иконата се движи към Възкресението на цялата природа, иконизира
съществуващите неща такива, каквито те ще бъдат след Възкресението, във
вечния живот, и поради това тя е изкуство на бъдещето. Такова определение,
което има за основа различаването между миналото и бъдещето, дължим на големия богослов, Пергамския митрополит Йоан Зизиулас. Без онтологията, която
намираме в неговото учение, вероятно нямаше да можем да формулираме такова
кратко и успешно определение. Макар това определение да изглежда богословско,
философско и теоретично, т.е. като че няма връзка с метода на художественото творчество, то все пак съдържа в себе си всички характерни особености,
които различават едно изкуство от друго. Иконографията, като изкуство на бъдещето, изобразява времето и пространството, освободени от преходността.
Затова не могат да се рисуват сенки, които ни напомнят за смъртта, рисунката на иконата не може да изразява отдалеченост, дистанция между съществата; следователно не може да има обичайната геометрична перспектива, която
отдалечава и умалява съществата; те не могат да се рисуват по такъв начин,
така че да оставят впечатление за тежест, плътност и въобще не могат да се
рисуват такива, като че ли те са безусловно подвластни на природния закон.
Доколкото това определение има за основа различаването между светското и
църковното изкуство, то би трябвало да приемем, че съществуват и произведения, които са нарисувани като светски, но се стремят към иконата и всъщност
се намират много близо до нея. Една мъртва природа на Ван Гог, на която чесънът блести от светлината, която като че ли е непреходна, се намира в логиката
на иконата. Някои православни християни искат да подчертаят, че иконата не е
живопис, и казват, че живопис е само онова, което наричаме светско изкуство,
и че има икона, която не е живопис. Този въпрос се нуждае от отговор. Мога да
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кажа, че иконата със сигурност е живопис. Тя се състои от форми, цветове и
в известна степен има обем и пластичност, защото между основните цветове
на тялото, обозначаващи по-тъмните места и изсветляването, обозначаващо
по-подчертаните места на лицето и на тялото, съществува, оформя се, обозначава се известно пространство. Затова и иконата е живопис. Тя е живопис, която показва съществуващите неща, които съществуват въз основа на един друг
начин на съществуване, различен от начина на преходността. Това е живопис,
която можем да наречем „възкресна”, макар думата възкресна да не изразява
живописни характеристики. Това е богословски израз. Можем обаче да кажем,
че живописните характеристики са повлияни от вярата във Възкресението до
такава степен, че представят в иконата преобразения свят. Доколкото иконата наистина е образ на Възкресението, т.е. образ, който спасява съществата
от преходността и ги изобразява по такъв начин, като че ли са монументални
(μνημειακα – истинското значение на понятието показва не големината и импозантността, а факта, че битието винаги се помни и никога не се забравя), тогава можем да твърдим, че най-важната форма на живописта е именно иконата.
Тук преформулираме предходния проблем, т.е. твърдението на някои, че иконата
не е живопис, и ще кажа, че тя не само е живопис, но че именно тя е най-важната живопис. Иконата всъщност изпълнява целите на живописта в абсолютен
смисъл, защото живописта (още от най-ранната епоха на пещерните рисунки),
като изобразява едно същество, го освобождава от забравата, дава му някакъв
вид безсмъртие, тъй като художественото произведение не се изгубва и не се
забравя. Ако това е основната цел на изкуството, тогава иконата е изкуство
над изкуствата, т.е. par excellence живопис. При такъв подход се запазва разбирането за иконата като живопис и връзката  със светската живопис, защото
я представяме като реалност в едно диалектическо отношение. Иконата може
да бъде нещо различно по отношение на живописта, но тя е и живопис. Тя е
именно онова, което е и Църквата по отношение на света – Църквата е в света,
е светът, но тя е и нещо различно от света; тя е едно предвкусване на Царството Божие и спасява света именно защото е нещо друго, нещо по-различно
от света. Следователно вместо да твърдим, че иконата няма никаква връзка с
живописта, е по-добре да казваме, че тя е такава живопис, която спасява живописта, защото успява да постигне големите цели на изобразителното изкуство
от всички епохи.
Какво е за вас иконата? Каква е разликата между иконата и религиозната
картина и картината въобще?
В предишния отговор подчертах, че иконата е картина, която изобразява съществуващите неща такива, каквито те ще бъдат, в техния различен начин
на съществуване, в есхатона, т.е. в Царството Божие. Можем да дадем и едно
друго определение: иконата е портрет на Христос, но специфичен портрет,
който Го представя като един напълно нов Човек – какъвто никога по-рано не е
виждан. Такова определение подразбира, че Христос е Богочовек и вследствие
на това Той има някакви харизми, които не могат да се открият в никой друг
човек. Това е онази реалност, която наричаме „нещо друго”, нещо, което е извън
природата. Това е божественото и човешкото, съединено в една ипостас. В
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тази божественост на Христос вярва и Източната, и Западната църква. Технологично и стилово обаче тя е изобразена само в източната икона, но не и в
западната живопис, която е съсредоточена в човешката природа на Иисус. Религиозната живопис изобразява личността на Христос посредством портрета
на историческия Христос. Тя ни показва Христос като човек, такъв, какъвто са
Го видели хората от Неговата епоха, без Неговото лице и израз да показват,
че Той е и истински Бог, и истински Човек. Можем да кажем, че религиозната
живопис изобразява света такъв, какъвто той е – преходен и подвластен на
неспасеното пространство и време. Религиозната картина представя Христос
и светците, които водят света към преодоляването на преходността, но ги
рисува по такъв художествен начин, че представя историческия Христос и светците такива, каквито те са били, докато са живели на земята, т.е. с всички
характеристики на човешката природа. Иконата обаче се различава радикално
по това, че тя представя не историческия Христос, а есхатологичния Христос
и светците такива, каквито те ще бъдат в тяхното есхатологично състояние.
Следователно живописта и религиозната живопис рисуват миналото, а иконата
открива бъдещето.
Какво е възприятието на иконата в западната и какво в източнохристиянската традиция?
На Запад религиозната живопис насочва вниманието ни към миналото, напомня
ни за делата и думите на Христос, подбужда чувството ни за благочестие.
Освен това тя носи нравствено послание. Затова в религиозен смисъл тази
живопис е полезна.
На Изток иконата, доколкото открива есхатона, има не психологическо или етическо, а чисто литургично измерение. Следователно есхатологичният Христос
не ни прави по-добри хора, а ни води към завършека на историята, където ще
бъде отсъдено какво ще остане, кое има вечна ценност от всичко, което в
нашата практика сме вършили като свои дела по време на земния ни живот.
На Изток иконата е част от иконологичния речник, който Църквата използва в
един по-общ смисъл. Цялата света Литургия е език, който говори посредством
иконата, тя е една голяма икона на есхатона. Епископът, заобиколен от презвитерите и дяконите, ни води към Царството Божие като икона, поставена пред
нас по време на светата Евхаристия. Същото се отнася и за Евангелието,
което, бидейки златно или сребърно, изглежда по-различно от всички останали
книги, които четем. Впрочем всеки литургичен детайл представя и насочва към
Царството Божие, което идва. Всичко това показва, че иконата не е някакво
пространство за религиозна живопис, а е явяване и откриване на една реалност,
която превъзхожда рутината на ежедневието; тя не ни прави по-добри в нравствен смисъл, а ни напомня, че сме сътворени за един начин на съществуване,
радикално различен от начина, по който сега съществуваме.
Как да примирим свободата на художественото творчество и нуждата от
почитане на иконографския типик (канон)? Има ли опасност почитането на
канона да убие живота на иконата?
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Ако проследим историческото развитие на иконографията, ще видим, че тя чак
до ХVII век непрестанно се развива. Освен това канонът не ограничава свободното творчество. Дори всекидневният живот се съпътства, подчинява се на
правила и в действителност не е възможно да се живее, ако няма подчиняване
на правила. Но всяко Божие творение живее самостоятелен живот, по автентичен начин. Следователно каноните на живота не ограничават неговото автентично живеене. Можем да се запитаме защо през последните векове няма
истинско творчество, а то действа, струва ми се, робски, като че сме роби,
така че в съвременната иконография доминира и господства копирането? Може
би ние, съвременните православни християни, не сме разбрали какво е истинският православен канон на иконописта, на рисуването на икони. Развитието
на технологиите създаде едно ново разбиране за копирането. Днес с помощта
на машините можем да имаме абсолютно копие, докато преди тяхната поява не
е съществувало нищо, което е напълно идентично с нещо друго. Панселинос не
е можел да фотографира фреските на някой друг художник и да ги копира. Той
не е можел и да проектира с проектор рисунката на някой друг иконописец, за
да го изкопира по идентичен начин. Да оставим настрани същностния проблем,
че и в природата не съществуват два идентични предмета, и да се запитаме
какво е значението на канона за православната иконография? И до каква степен
първите агиографи (= иконографи) са били склонни да установят някакви канони,
които всички останали иконописци от следващите векове са длъжни да следват
с абсолютно послушание? При Христос, при апостолите и при първите християни имаме автентичното живеене на общността на любовта. Това е Църквата.
Това е общността на любовта, която се отъждествява с есхатона и със Света
Троица, която е преди всичко общност на любовта. Затова и първите икони притежават същия дух на жажда за Царството Божие, което идва. Целият стил
и метод на православната иконопис се вдъхновява от Възкресението, което е
донесло един нов начин на съществуване. Основна роля в случая има светлината. Ще кажа, че можем да започнем с една рисунка от древноелински тип – съвършената рисунка за всички времена – и осветлявайки тази предхристиянска
рисунка, като изграждаме светлината по иконографски начин, ще получим една
икона. Ако разберем какво преображение носи в живота, в света идващата отвън божествена благодат, тогава можем да влезем в тайната на иконографския
канон. Канонът и типикът на православната иконография са онези постоянни
характеристики на живописта, които са се появили от вдъхновението, донесено на християнските иконописци от живеенето на един различен живот, от
предвкусването на другия живот. Днес ние лесно казваме, че византийското
изкуство е живопис, която има твърде подчертани контури, силни линии на очите, носа и т.н. и че е една стилизирана живопис. От нашето съзнание обаче
се изплъзва фактът, че контурът е по-дебел от момента, когато светлината
пада върху един относително по-тъмен цвят, който по някакъв начин представя битието, представя състоянието отпреди сътворението, т.е. състоянието
отпреди сътворяването на битието от Бога. Диалектиката между светлината
и тъмнината е създала „строгостта” на византийската живопис. Не някакви
християнски художници са казали: „Рисувайте строго с дебели линии”, а самите те са участвали и са живеели в тази светлина и са изследвали факта, че
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светлината осветлява по различен начин нашето тъмно съществуване. От
една страна, тази светлина ни дава ипостас завинаги, вечно, от друга страна,
тя различава, отсъжда за нещата и именно тогава се вижда разликата между
тъмнината и светлината.
Модерното изкуство впрочем показва, че може да се рисува с тъмни контури
или с дебели линии, подобно на Пикасо, и затова движенията в изкуството (в
живописта) са преди всичко свободни, а не стилистични.
Какво е отношението между съвременното богословие и изкуството?
Този въпрос има връзка преди всичко с разликата между православното и западното богословие. Както казах, западното богословие е повече историческо и морално, а източното богословие е повече мистично и духовно. За това мистично
измерение имат заслуга най-вече руските богослови. При западния исторически
подход има опасност – поради прекомерния историцизъм – да започнем да говорим за нещата, които се отнасят само към миналото, а не към съвременния
човек. При руския подход има опасност от сантиментализъм и субективизъм. И
от двете тези опасности ни спасява Евхаристията и нейната икона.
Съвременните иконографи се сблъскват и с двете изкушения – или като копират
миналото, или в по-редки, за щастие, случаи, като въвеждат в иконата елементи
на сантиментализъм. Нека тук ми бъде позволено едно лично наблюдение. Личната ми оценка е, че в по-ново време в Атина се е развило едно богословие на
онтологията, чийто светъл представител е митрополит Йоан Зизиулас, както и
Христос Янарас и богословът-философ Стелиос Рамфос. Случайно (?), в същата
тази Атина се появи и една малка група иконографи, чието дело проявява един
автентичен стремеж – православната Литургия да се изрази в изкуството.
Имам впечатлението, че когато си отидем от този свят, ще се говори за богословската школа на Атина и за иконографската школа на Атина, макар това
да е станало без някакво специално учение или план, който съзнателно и целенасочено е създал школа. И позволете ми още едно лично мнение. Съвременните сръбски богослови са ориентирани предимно към същностните проблеми на
богословието в сравнение с богословите от останалите православни народи, а
днешните сръбски иконописци са компетентни и дорасли за съвременните иконографски теми.
За съжаление в нашата епоха липсва нещо, което е по-съществено от всичко останало – липсва святост. Ако не вярваме в Божията благодат и в Божия промисъл, ни заплашва опасност да изпаднем в безнадеждност, докато гледаме колко
немощно ние, съвременните християни, съвременните богослови и съвременните
иконографи, живеем нашия християнски живот. Само светостта може да даде
вдъхновението, което е необходимо за едно наистина автентично богословие
и изкуство. Онова, което също не достига на съвременните богослови (освен,
разбира се, на светлите изключения), е истинският и радикално философски начин на мислене и сблъскване с нещата – нещо, което не е липсвало на големите
богослови от миналото, каквито са били кападокийците. Преди много години о.
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Атанасий Йевтич ми каза, че докато изследва кападокийците, се убеждава, че
техните богословски позиции са се формирали, разбира се, чрез вдъхновението
на Светия Дух, но също и чрез огромен научен труд. Можем да допълним, че основната предпоставка е била тази, че те са искали да философстват по елински
начин. На съвременните иконографи пък им липсва да работят по един радикално
живописен начин. За да поставиш въпроси, би трябвало да можеш да философстваш и Божията благодат ще ти помогне да намериш отговорите. Има значение
обаче и това какви въпроси ще поставиш. За да ги поставиш художествено,
трябва първо да рисуваш и след това ще намериш художествените начини да
изразиш истината на православието.
Дали иконата е най-добрият и най-автентичният художествен израз на
християнската вяра?
Искрено мога да кажа, че все още не съм разбрал напълно какво всъщност е
иконата. Може би това въобще не е възможно да се разбере, нито да се изрази
напълно. Това е една голяма духовна и художествена тайна. Но дълбоко вярвам,
че византийската икона е най-съвършеният богословски език чрез цветове –
език, който е способен съвсем достойно да изрази спасителните догмати. Иконата е толкова дълбока, че изразява всичко, така че и нейният най-малък детайл
изразява цялата богословска истина. И все пак не може да се каже, че освен
византийската икона не съществува нито един друг ценен художествен израз
на християнската вяра, нито може да се иска от всички да рисуват по начина
на византийската иконопис. Със сигурност византийската икона е най-съвършеният художествен израз на християнската вяра, но трябва да бъдем отворени
и да допуснем, че в бъдеще други християнски народи – ако живеят автентично
православната вяра – ще могат да намерят еднакво ценни образни и иконографски изрази и решения.
Превод от сръбски език: Свилен Тутеков
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Емилия Дворянова

Земята на Бога
Пиша този текст в дните, когато за кой ли път земята на Бога отново кърви.
Искаше ми се думите ми да бъдат само благи и светли, защото са за земята,
за която Господ е казал: „в Иерусалим ще туря името Си”. То е там, безспорно.
И може би точно поради тази причина всеки милиметър на тази земя е спорен,
оспорен в един земно-небесен спор, от който не спира да блика кръв.
Моля се да дойде време, когато процепите в земята да се затворят, пукнатините да бъдат напоени... това е толкова суха земя, сякаш постоянно проси своята
влага... и дано тази влага някога престане да е кръв...
Моля се на моя Бог.

Към тази земя човек тръгва на среща със своя Бог. Ако си няма Бог, не знам
какво би правил точно Там – може и да си въобрази някаква „културологична разходка”, или някакъв друг „бизнес” да има, но каквото и да си въобразява човек,
там Бог ще го всмуче, там няма пространство за друго. Нагнетена земя, равна,
пустинна и същевременно невероятно вертикална – земя, по която непрестанно
се изкачваш към все по-високото и по-високото, докъдето ти стига собственият дъх и способност да се люшкаш между натрапващия се Автомат и някаква
непонятна, но с кожата усещана Свръхвисота. И колкото и да се подготвяте
за това пътуване, винаги ще бъдете неподготвени. Със сигурност ще ви уведомят за температурите (високи са), за нуждата от вода, за белите ленени
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шапки и леки дрехи, които задължително да скриват раменете, за шаловете, с
които жените трябва да покриват главите си поради светостта, за удобните
сандали, за дългите поли... и непременно тъмните очила, в случай че „посетите”
пустинята...
Не, не се самозалъгвайте – невъзможно е да бъдете подготвени за Там, колкото
и „указания” да ви дават. Все пак става дума за Среща, в която почти нищо не
зависи от вас.
Аз, признавам, тръгнах със страх. И не поради Автомата, а поради Бог.
Ходът по тази земя има своята логика, но така и не разбрах дали логиката
следва Пътя, или пътят следва Логиката. Предполагам, че тя е съвсем различна
за евреина, християнина и мюсюлманина, но пък опитът да се следват едновременно три логики в какъвто и да било път може да доведе единствено до систематическа грешка в ума и душата или до някое „мъртво море”. А на мястото на
Мъртво море, впрочем, са били Содом и Гомор, които Бог без милост е унищожил.
За причините на унищожението богословите и до днес спорят, но безспорно е,
че това море е най-соленото в света и наистина мъртво. Природен феномен,
абсолютно антиприроден, и защото в тази земя всичко е апория и „трисмислено”, точно в тази мъртва точка се влива Йордан, най-святата река, за да няма
и кътче на тази земя, дори и най-мъртвото, което да не е осветено.
Мъртво море ми се стори несъществено в пътя, излишно, доста кално, изпълнено с човешка гмеж, място, което сякаш може да бъде подминато, сравнено с
всички останали чудеса... По-късно разбрах, че е важно: все пак това е най-нис
ката точка на тази земя, там направо си спуснат „под” нея, а след като пътят
е отвесен, настойчиво изтеглящ нагоре, няма как да се прескочи най-низкото...
но това все пак е крайна точка, а иначе, всичко започва от...

Чудото:
Назарет, Капернаум, Ангели и Градини... – Земята ме посреща съвсем топло,
уютно, някак подвеждащо. Казват, че тази област е била най-бедното място в
Евангелски времена и все пак там е Галилейското езеро, същото, по чиято повърхност Исус е вървял, върху чиято повърхност Петър не успял да се удържи...
и този единствен естествен водоизточник днес прави земята райска и свежа,
с цветята и вечната зеленина, с десетките манастири, поръсени сякаш из нея,
отчитащи чудо след чудо – православни, католически, православни, католически... човек бързо се обърква и съвсем престава да отчита кой точно е „сложил
ръка” върху чудото, престава и да го мисли, душата съвсем естествено се със
редоточава в самите Чудеса, отпуска се в тях – и няма никакво съмнение как
хиляди са нахранени с пет хляба и седем риби, как в Кана Галилейска водата се
превръща във вино... възможно е всичко, възможно до действителност, напоено
и така светло, че на Тавор в пълен мир със себе си мога да усетя струящата светлина, после без никакво смущение да дочуя онзи Ангелски глас, смутил
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Девата, който блика от извора в Назарет, пренася се в къщата на Светото
семейство и благовести – Радвай се, Благодатна! – и в който глас Словото става Плът, по чудесен начин надхвърляйки всяка възможна представа за Чудеса...
А Пътят е сякаш приказка, съвсем душевен и някак „тих” въпреки клокочещия
живот наоколо, пъстър и така естествен, че нищо не предполага колко все потруден ще става и някак трънлив.
Дотук с приказката. Тя свършва на река Йордан, точно както е свършила и за
Него. Ако има нещо, в което се усъмних, когато видях реката, то е в онова
твърде очевидно „всичко тече”, което някога Хераклит, казват, че казал... Не,
там виждаш друго – не всичко тече. Има води, които Стоят. Когато влязох в
зелените води, защото те наистина са бистри, много топли и съвсем зелени,
онова, което чувствах, говореше с глас: ето, какво повече може да искам, ето,
всичко е изпълнено... пълно е с Бог... душата е пълна, разлива се като река... и
в същото това време вълнението започна да става все по-сгъстено, плътно,
да се свива на топка... стана прекомерно... В бялата роба, която трябваше да
облека, за да се потопя, тялото се чувства особено – дълга почти до земята,
когато е мокра, се слепя с кожата... издува се във водата... Пристъпвам бавно,
отдалечавам се от брега, да се потопя цялата... дъното е осеяно с камъни.
Забранено е да се плува поради светостта – би било твърде нахално да се накърнява тази повърхност... Само че реката е дълбока – крачка, втора... и губя
опора. Започвам естествено да движа ръцете, краката... усещам течението, не
знам къде ме носи...
Отпускам се по гръб.
Над мен небето е синьо, търся с поглед – не виждам птици...
... и приказката свърши...
Оттук нататък земята започна да става странна и все по-раздрана. Прилича
на малко парче плат, цялото в кръпки. На ден минаваме по няколко пъти граници.
Ранена земя: израелски територии... палестински територии... и пак израелски...
и пак... ред и Безредие. А иначе пейзажът е все един, пътищата криволичат в
пустинни местности, криволичи като змия и реката Йордан, зеленото се сменя
с жълто, още по-жълто, камък и пясък, непрестанно оразличавани в еднообразната им еднаквост... Гранично. Автоматите заемат своето място, неизвестно
защо не им се съпротивлявам отвътре, навярно поради отвесността на тази
плоска земя, която все по-силно усещам. Парадоксално естествени са, сякаш не
би могло да ги няма като част от човешката драма. От това само ми става
хладно отвътре въпреки пустинното слънце, но все още не знам, че тази хладина, пораждаща тръпки, ще нараства, ще набъбва, по-късно ще разбера, че името
 е друго – от себе си се изпразвам, от душата. Бог иска мястото си. Защото
всъщност вървим към

Витлеем
отново и пак към Началото, съвсем осъщественото, началото в Плът, и го правим с едно само отклонение, ясно в логиката на пътя – скалата на Изкушението,
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за да не забравим и другата Власт над човека и за да не изпускаме от очите
си Избора.
Винаги съм знаела, че това пътешествие не е безобидно, но на тази скала,
възвисена над пустошта като несъразмерен декор, се изпълних с подозрение, че
това пътешествие не е Невинно, а в манастира, кацнал върху зъбера, надвиснал
над пропастта, и с едно така горещо небе над мене, сякаш за пръв път усещам
колко трудна е тази дума: Спасение.
Витлеем е мястото, където настъпва Пробивът. Прорязване отвътре, когато
изведнъж съзрях и разбрах, че нищо в този Път не зависи от мен, нищо не е
така, както съм си го мислила, представяла, предчувствала – нито отвътре,
нито отвън. Усещането ме връхлетя изневиделица, точно там и съвсем неочаквано, навярно защото Витлеем е обгърнат с мистиките на детството, защото усетите за него плуват в песни за ясли, милувки на Майката и душевната
топлота, вдъхвана от безмерната Божия милост да даде Себе си на човеците.
Романтика, повита в бебешки пелени, желание за интимност... – илюзии на разстоянието, на Там, гледано оттук... Когато обаче застанах наистина Там, в
средоточието, нищо от това не остана. Няма Бебе – има само Бог, и този Бог
не е вътре, не е нещо, което е „твое”, някак невъзможно е да е „свой” – той е
Отвън, и съвсем Друг.
Пещерата на Рождеството е бедна, сякаш по Божия промисъл е все тъй несретна. Над нея се извисява огромен православен храм, отляво е прилепена
католическа църква, отдясно арменска – три кръста със зов към небето. На
отсрещната страна на площада – джамия, със също така изопнато все към същото небе минаре. Службата започва в ранни зори, когато това възжелано Небе
е едва озарено и притихнало в песента на пробудилите се птици. За да влезеш
в храма, неизбежно трябва да се преклониш. Физически. Вратата на огромната
постройка е миниатюрна, несъобразена с човешкия ръст, процеп, който налага
смирение. Превита на две, влизам, някак трудно се изправям, за да премина през
храма, после стръмна стълба с нисък свод ме отвежда все тъй приведена надолу
в Пещерата, ниско долу, в земята, там е най-истинският Храм... и нямам никакво
желание да се изправя.
Аз поне преживях литургията с тялото си – нищо друго не беше останало. Тъмно
място, клаустрофобично, изпълнено до краен предел с тела, само най-ревностните са там, пространството бързо се изпълва и службата тече едновременно
на две места – горе в църквата и долу... долу няма дори олтар, няма преграда,
всичко се извършва непосредствено, досами... пред... свещеникът арабин, в чието пеене и жестове едва долавям познатите части на богослужението, хорът
от твърди, плътни мъжки гласове и непознатият проникващо мек език, който залива... всъщност почти всички пеят. Местните араби, с които мястото е пълно,
пеят. И не пеят, а „служат”. Усещах само тялото си, отвъд всякакво чувство,
като фуния, през която нещо минава, протича, изтича... – душа няма... единствено тръпка през плътта... ток... Удивително, телесно място, в което Словото
става Плът, а човешката плът възжелава спасението си, отвъд всякаква мисъл...
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отвъд всякакви съображения на живота... отвъд всяка норма... отвъд въобразимото... Не душата иска да се спаси – тялото е това, което иска... Навярно и
затова самата аз останах само тяло – изпразнено от всичко, за да се отвори
мястото за Бог... една празнота, която не може да се удържи.
След всичко това вече знаех, че в пътя към Божия гроб все ще бъде така. Празно, със застинало вълнение. Очакване. Разгледах Витлеем с ориенталската му
суетня, пазарите (градът е палестински и изцяло арабски, което означава и
доста беден), с цветовете му, миризмите му, звуците... толкова много живот...
сърцето пулсира... вървях и незнайно защо все си мислех за избитите от Ирод,
но поради Исус, младенци (може би заради многото деца, които търчат и викат
из уличките), някъде дълбоко в земята трябва да е кръвта им... и още по-незнайно защо се усмихвах в спомена за тълкуванията на тази божествена трагедия,
на моралните и богословски „защо”...
... защото няма Бебе, има Бог... – и въпреки че не мога да знам, а и не мисля какво
точно това означава, пътят към

Иерусалим
е отворен.
Въобразявала съм си го и въобще не съм можела да си го представя. Шум, цветове, миризми, смешение... Сетивата трудно издържат на стълпотворението
на Авраамовите чада... всичко релефно-видимо, отграничено – еврейски квартал,
мюсюлмански квартал, арменски квартал, християнски... и едновременно с това
събрано накуп...
Пътят пак криволичи в своята странна логика, натрапва ми я, отвежда ме веднага към Стената на плача – сякаш държи да предизвиква все ново и ново начало...
Навсякъде входът е труден. Автоматите стават повече от поносимото, вие се
дълга опашка, всеки трябва да е проверен, преди да пристъпи в молитвеното
място... не, войнството не е Небесно, би ми се искало да е... не са Архангели и
все пак някак неизбежно нахлуват образите на Страшния съд... Нагнетено е.
Чакаме близо час, докато влезем на площада – огромен, бял, нищо на него, само
Стена, разделена на две, в едната половина мъжете, в другата жените... Хора.
Много хора. Звуци и гласове. Белота. Слизам долу в женската част, чувам молитвите... плача им... проследявам погледите им, съсредоточено обърнати не към
небето, а към камъка на тази Стена... мъча се да си представя какво означава
да нямаш Храм. Да ти е отнета Благодатта. Какво означава да обливаш със
сълзи тази огромна Стена. Остатък. Какво означава...
Не, не знам. Не се чувствам уютно... не мога да знам... сърцето се свива, когато вдигам поглед и от другата страна на Стената виждам минарето на Омаровата джамия – там други се молят, и все на същия Бог. Оттам Мохамед се
въздигнал. Все от същото средоточие на липсващия Храм – Ужасяваща точка
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на Липсата. Точка на пресечени пътища, вбити един в друг. Земни или небесни?
Точка без Път.
Все пак и там се отправям – минавам обратно край дългата опашка, заобикалям
я, нареждам се на втора, също тъй голяма, съвсем до първата... няколко крачки
и ще се смесят... трябва просто да опиша един кръг, пак да ме проверят, за да
попадна в същото място, съвсем малко встрани... в „друга” святост...
Търпеливо изчаквам...
... и влизам във великолепието – великолепието струи... Само че още по-неуютно
ми е сред тези дълбоко забулени жени, виждам ги сведени, преклонени, черни сред
феерии от орнаменти и цветове... те също се молят. На същия Бог? И всички
чада са Авраамови...
В душата ми се нагнетява единствено чувство за Парадокс. На невъзможност.
Прекомерно много Бог.
Възможно ли е Бог да е много?
Искам само да стигна хотела. Искам само да дойде нощта. Искам само да попадна в моята цел.
... объркана съм. Няма разходка в Светостта. Забранена е.
... стигаме там вечерта. Хотелът е току пред стените на стария град, от прозореца на стаята ми се вижда Купола на Храма Господен – осветен е. Гледам го
дълго в някакво медитативно съзерцание, докато нищо друго не остава в очите
ми, не вярвам, че пътят ме е довел най-после дотук, вълнението ме прониква за
миг, разлива се... отчитам го като завръщане в себе си, така човешко е да се
вълнуваш и бих искала да продължи, защото винаги съм „срещала” Бог във вълнението на душата, в напрежението на ума... След Витлеем вече подозирам, че
тази Среща е наистина друга – някъде „под” или „над”, отвъдна е и изпразнена
от мене самата... и затова лъха хлад... Бог е отвъден на чувството... може би.
... късно вечерта тръгваме към Храма, там в полунощ на Гроба Господен се служи, а литургията е православна, което за нас е една „допълнителна” благодат,
защото във всичките часове на деня градът кипи, човешкото стълпотворение
е невероятно, пъстротата заслепяваща, Гробът претоварен с присъствия, в
които човек трудно удържа Присъствието. През нощта е пусто. Време, в което
почти никой не ходи Там – не се стремя да разбера защо. В уличките, толкова
тесни, че небето отгоре го няма, се чувстваш като в лабиринт, стъпките кънтят, тъмнината е гъста между мъждукащи лампи, тишината предвещава... има
пространство съвсем тихо и сама да приближа неописуемото...
... и то наистина няма как да се опише освен чрез външното, епидермалното,
откъм черупката, вътре в която не знаеш какво точно се случва.
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С очите не може да се осъзнае колко точно огромен е Храмът. Храмове в храмове... пространства... лабиринт на свещеното. На входа е първият допир, там
докосвам онази чудотворна колона, от която преди векове на Великден изригнал
Благодатният огън – отвътре прогорен камък, разцепен, виждам и пипам, усещам го топъл, ослушвам се в себе си, не намирам пространство за съмнение.
Ако това е пълнота, то тя е съвсем празна, вакуум, без мисъл, без чувство, едва
доловим трепет от струна, отвъд душевното... така прекрачвам вътре. Съвсем
близо до входа, камъкът на Помазанието е първата спирка – там, от огромните
кандила, горящи над него, безспирно се лее елей, монаси минават, залюляват ги,
гъста течност изтича върху камъка, а благовонието влиза в тялото, отвътре
да го пречисти, откъм дъха му... със сигурност всеки се пречиства и отвън, в
допира на камъка, в „помазването” с елея... това е място за тъкани, човек се
опитва да докосне нещо от себе си в него, да бъде докоснат от камъка, да се
втрие някак в светостта – от най-външното до най-вътрешното. Поклонниците носят неща, за да отнесат благовонието... Аз нямам нищо, не съм подготвена. Потривам ръката си. Крайчеца на роклята. Шала си. Отърквам кожената
подвързия на миниатюрното Евангелие, което нося в чантата си...
И после вече само вървя.
Движението е в кръг, с непрестанни отклонения. Огромно и празно, които сме
отишли там – веднага се разгубваме. Всеки сам, в собствената посока, в собствените отклонения между параклиси, малки църкви в църквата, икони, мощехранителници... когато се срещаме, се разминаваме като сенки. Някак също тъй
залутани монаси вървят, кадят, после присядат в параклисите... и пак кадят...
но може би въобще не са залутани, само движението им за мен не е ясно, за тях
посоката е вярна... от тях прося свещи – там се „проси”, нищо не се продава,
няма търговци в Храма – ако дадат, дадат... дават ми дори шишенце с елей...
после откривам свещи, поставени на разни места... кръжа по периферията, чувам как тишината кънти в стъпки, в пламъците на свещи, в далечното пеене от
църквата пред Гроба... Стигам до стъпалата, които водят към Голгота, дори и
не помислям да ги изкача, ще чакам... има цяла нощ пред мен... и вече с кожата си
съм узнала какво е Страх и Трепет. Може би след литургията ще се реша. Продължавам да вървя, понякога се спирам тук и там, дори успявам да помисля, че
трябва да се моля... така съм си представяла преди да стигна там, молитвата
ми обаче е изчезнала. И това е най-удивителната празнота. Не мога да се моля,
молитвата ми е без думи, оголено съсредоточение... изчезнало е всичко, за което
съм си мислела, че бих желала да се моля. Незначително е до безумие. Незначещо
е там. Единствената дума, която сякаш е останала, е думата Спасение. И не
Спасение, а –
спаси!
И усетът, че съм малка и ужасно грешна, но не поради някакви непосилни злини,
каквото и да съм направила, каквото и да правя, то само по себе си е незначително... и всъщност нищо не зависи от мен – в ръката Му съм... По никакъв
начин не мога да „прилепя” мисълта си към молбата, към обещанието на нещо...
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Единственото, което успявам да направя, което излиза от мен, са имената на
любимите хора. Името. Имена. Само тях успявам да произнасям някъде дълбоко
в себе си, сякаш Той, Безименният, ще ги чуе, ще чуе, че са произнесени с любов,
съвсем истинска – повече нищо не трябва... – и ще ги спаси за мен... и ще ме
спаси за тях... друго не мога да направя, освен да положа любовта си в ръцете
Му, любимите да положа в ръцете Му... значи все пак има нещо съществено...
нещо, което значи в душата ми...
Имена.
Дълго не смея да се приближа в центъра – изчаквам. Съвсем бавно стеснявам
кръга, който тялото ми описва, първо дълго гледам натам – към църквата в
църквата, средоточието, което е Гроб. Успявам дори да преценя, че ще чакам не
повече от петнайсет минути, за да вляза. Все още има време, все още пускат
поклонниците, монасите бдят, всичко се движи отмерено, равномерно, разбирам,
че ще имам вътре две-три мои минути... мигове отвъд времето. Когато започне
литургията, Гробът ще се превърне в Олтар. Ще го затворят, трябва да направя онова усилие, което да ме отведе там. Това е единственият Олтар, в който
някога ще вляза... миг... два... три... отвъд времето.
... Отвън прилича на скиния с купол под купола... всъщност не знам как точно
изглежда „скинията”, само думата е изникнала, обиталище, в което е Бог...
Подпряна е с метално скеле, черно и разкривено, сякаш да предпази вечността
от завихреното наоколо  време, което всичко руши... върху него поклонниците лепят свещи, молят се там, отстрани... но в това място всъщност няма
„встрани”. Ако имаш молитва, навсякъде можеш да спреш, да паднеш на колени...
а моите молитви изчезнаха... и дори не мога да си въобразя какво има вътре.
Само знам, че Гробът е празен, но тази празнота е удивителна, окончателно
Удивителното, Свидетелството... и че съм там, за да срещна точно Нея... но
как ли човек среща Празното...
Най-после се нареждам на опашката, виждам за миг как никой никого не вижда,
някои си носят молитвеници и четат... езици се смесват... всеки е сам и все пак
изпитвам известен уют, облекчение – вписана съм в някакъв общ ход, общност
от богомолци, които заедно стъпват стъпка по стъпка, стъпка по стъпка... и
всяка стъпка ме отвежда натам... На опашката разбирам, че мога да напиша
на листче имена и да го дам на монасите, а те час през час ги четат... Имена? Ето, молитвата ми е сбъдната... Трескаво търся хартийка в чантата си,
химикалка, започвам да пиша някак панически... Колко имена? – Няколко. – Колко
няколко?... всъщност няма значение... това не е място за „списъци”... колко души
обичам толкова, че да ги преведе любовта ми, чрез мене към Бог?
Букви. Най-съкровените ми средоточия. Името.
... и вече съм на метри пред монаха, който задава ритъма на движението. Взирам
се в лицето му – не е благо, дори е тревожно, със сигурност строго. Осъзнавам –
лицата на всички монаси тук, които бродеха в пространството, не бяха благи, а
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строги. А на този пред мен, прекомерно строго, почти сърдито, очите му блестят – навярно поради „службата” му да слага граница в самозабравата на богомолците... да  задава ритъм... там, вътре, човек навярно лесно се самозабравя,
а има само миг... и още един миг... и още миг... ако не съумее да измести поне
един от тези мигове към вечността, никога няма да стигне времето...
...............
Когато ме попитат какво точно е вътре, отговарям: не знам. Не, не помня.
Първо самата аз се запитах – часове след това. Напрегнах се, виках паметта...
открих само отделни късчета и никакъв спомен за цялото, за пространството...
само случайно осветени детайли...
... голяма свещ, бял пламък...
... висока ваза с цветя, бяха Кринове. Или Лилии. Или може би Калии. Бели.
... ликът Му върху икона, но не знам каква е била, само лицето изниква...
... и едно второ лице, друг монах, който стои вътре, до втора врата, значи всичко е наистина едно в друго, едно в друго, едно в друго... до само едно... но май
не беше врата, а завеса. Преграда. Олтар. И той пое от ръцете ми листчето с
Имена, освободи ме от любимите... и останах сама.
... ръка, която посочва да вляза, бяла...
... и после най-вътре, най-вътре.
................
... в Празното коленете докосват камък, дланите докосват камък, челото докосва камък, устните докосват камък...
... един миг... и още един.. и още...
................
... излизаш.
Излязох.
Какво имаше там?
Има нещо удивително в „после”, в „след това”... времето равномерно и съвсем
естествено си тече. Вписва те и се вписваш. Отварям телефона си, за да
видя точно колко е часът, синята светлинка ме стряска... минути... секунди...
Остава половин час до литургията, има време... има още толкова време... толкова малко е времето... и тръгвам към онази стълба, която ще ме отведе Горе,
в най-горната църква... хоризонтален лабиринт... вертикален лабиринт... След
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Гроба – Разпятието.
Стъпала.
Защо след Гроба Голгота?
Стъпала.
Каква е тази „логика”, която последва пътят ми, и защо така безотговорно
наруших „хронологията”?
Стъпала...
Стъпала...
Чувствам се някак нередно, хаотично и краката ми леко треперят – стръмни са
стъпалата, в колената усет за вкамененост...
последно Стъпало –
и ето, пред очите изниква Кръстът – Той е на Кръста, Исус е на Кръста...
... Исусе – промълвявам...
... и тогава се преобръща. Просветлява, мигновена някаква яснота... от името
Му се възвръща – защото изрекох името Му. Като река започвам да навлизам обратно към себе си – връщам се... Точно там, където извира страданието, залива
и дави, душата ми се завръща. Става топло. Усещам влага в очите си, светлините размазани, дълго не успявам да обгърна с очи мястото, в което стъпка по
стъпка съм отведена, да очертая в себе си координатите му, виждам отделни
сенки, хора, които са коленичили или приседнали някъде, или сведени, преклонени досами Кръста, чувам вопъл – и тази река отвътре ме тласка, завлича ме,
прелива... нужен ми е спасителен бряг... започвам отново да крача. Краката ми
несъмнено са натежали, като да нямат път, изгубили ориентир, трябва да видя
пространството, да разбера къде съм, да намеря опора, спасителен брод към
брега, наново да извървя път, да стигна до Кръста... – някак прекалено в центъра
са ме извели стъпалата, не мога така изведнъж, като порязване е, и поне очите
ми да свикнат да виждат в пелената, осеяна с искрите на пламъчета... – отправям се към края на този последен храм в Храма, отново бягам към периферията,
да тръгна оттам, отдалеч, за да стигна... само че в края няма стена. Бряг няма.
Храмът всъщност не свършва никъде, увиснал е горе и само висок парапет очертава границата като тънка бариера към нищото...
... най-високото е. Надвиснало е над всичко, на Ръба на света съм. Долу хората
ходят, мънички са, далечни. Гледам право в олтара на голямата църква пред Гроба, виждам вътре свещениците, отмерените движения, малко по-далеч купола
на Божия Гроб, в подножието му вече няма поклонници, навярно го подготвят
за литургията... още по-напред в далечината – тъмнина, в нея едва доловими
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блясъци...
... там е Бог?...
... къде?...
Това се вижда отгоре, гледам вторачено напред, а зад мене – Исус в мъката
Му...
Стоя така взряна, подпряна на парапета, прималяла, после затварям очи. Нямам
нужда да се обръщам, виждам в себе си онова, което е останало зад клепачите
ми, в него се взирам, с тила си усещам, Присъствието усещам... – чувствам, че
не мога да преживея страданията Му. Не мога да си ги въобразя.
Чувствам.
Продължавам да стоя така, вкопчена в тънката Граница, от нея трябва да се
оттласна... няма стена... Отпускам се в Името Му, което така спасително се
промълвява. В душата е, щом я възвръща като река. Със сигурност и за това
е страдал, за да мога да се имам извътре, и в този момент не ми се вярва Той
да иска да се мъча и аз. Сякаш би обезсмислило Неговите страдания. Някои са
се опитвали да пристъпят в тях с усилено търсене, може би донякъде са ги
преживявали. На други са били давани. Знам, но са прекомерни за мен – дори тук
не мога да ги узная – узнах обаче Името му и какво То сътворява. Произнесох
го и се възвърнах – в Трепет и с онази влажна сълза, без капка Страх. Той също
трябва да е плакал, да е отронил сълза поне в мига, когато е питал Отца Си, Небесно Безименния – просто са пропуснали да я отбележат – не може капката да
е само кръвта, само потта. Или я е отронил за хората, които са Го съпроводили
в пътя, без нищо да разбират, така... И тази сълза е някъде тук, съвсем близо
до мен, отронена и за мен, неразбиращата, дълбоко в земята, като кръвта на
онези младенци във Витлеем... нали нищо, нищо дори от материята на плътта
не следва да се изгуби, сътворена е и тя... иначе защо са ни телата? Защо да ги
възкреси? Без тяло не мога да плача, без тяло няма сълзи... Някъде липсващата
сълза продължава да бъде. Когато се обърна към Него и отворя очи, ще отида,
ще видя. И пак ще произнеса Името, което е не страх, а милост, и не само милост, а и Любов – тя плува в милостта.
Извръщам се бавно, отварям очи, откъсвам се от пропастта... тръгвам към
Страданието, което спасява – в душата си съм. Чувствам. Разбрала съм едно
съвсем дребно „защо”, за голямото няма отговор. Някак ме е срам, че точно тук,
пред Разпятието, не изпитвам мъката от страданията Му, а по-скоро благодарност и Благодат, в мен съсредоточена утеха за това, че Го има, и радост, че
чувствам душата си. Вътрешността. Произнасям пак Името Му, Исусе, и знам,
че е Бог, съвсем едно и също е, и не съвсем. Името: между Входа във Витлеем и
Изхода в Гроба, между двете надвиснали Празноти, между едното Отвъд и другото Отвъд, където е все пак Човекът, докрай Назован...
Там горе няма монах, който да ме изгони. Докосвам онова обрамчено с метал
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място, където е бил побит Кръстът, мястото, където е изтекла капката кръв,
пот... сълзата?... с ръката, челото, докосвам го с устни, отдръпвам се бързо,
всеки иска да го докосне... Стоя дълго, съвсем леко встрани, съвсем близо до
Кръста, до Исус, усещам времето – било-е-е-и-ще-бъде... изтича между едното
Отвъд и другото Отвъд, където всичко е назовано – и вярата ми, и надеждата,
и любовта, и смъртта ми...
... и ето, отдолу вече иззвучава гласът, възвестяващ Входа. Слизам бавно, внимателно, отново пристъпвам към Гроба, който е вече Олтар.
Присъединявам се.
Паля свещ.
Вслушвам се в гласовете.
Следя отмерените движения.
Двама епископи, седем свещеници.
Вдъхвам тамян.
Всичко е вече познато.
Устните ми мълвят.
Не е тържествено.
Скрито е.
Реката се разлива, водите са утаени...
... притаяване...
... притварям отново очи...
... в тъмнината, проблясъци...
Духът слиза над Йордан...
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Писане със светлина
Представете си агне в клоните, буквално на крачка от Цариградско шосе, главната
артерия, свързваща Софийския център с аерогарата, в онази част от гората (между
другото, поразително красива, с тунели от облени в лъчи дървета и кръг от мрак, сочещ изхода), често използвана за забранени връзки. Представете си дърво, дървото на
живота, по пътя към Кокалянския манастир, което в друг ден и друго време би останало
незабелязано, обвито в повседневност. Представете си дърво, надничащо от мъглата
и стълба, опряна върху покрива на спа хотел във Велинград, която досущ изглежда като
път, но само час по-късно би се превърнала в ред ръждиви прътове и подпори.
Всяка фотография е дар, но за разлика от визията, тя остава. Има странна парадоксална връзка – както често бива с Христовите неща – между думата „камера” (от
camera obscura, което значи тъмна стая) и „фотография” (което е писане със светлина).
Опитваме се да напишем светлината с помощта на тъмна стая. Иска ми се да кажа,
че фотографията ни позволява да видим неща, които обикновено не бихме видели. Ако
не бях погледнал през визьора, може би нямаше да зърна агнето или дървото на живота.
Камерата ни учи. При фреските обаче тя не само ни показва неща, които са невидими (в
мрака на запустялата църква например), но и ни позволява да се връщаме към тях отново
и отново, да извличаме нови неща. Фотографията е визия, която трае.
Макар може би границата на дигиталния екран да ни показва нещата, за мен фотографията е именно транцендиране на граници, преминаване към пространството „помежду”.
Точно това прави преводачът. Той живее на границите между една и друга култура, и
превежда текстове от един език на друг. Той съшива двете като рана. Така и при фотографията, аз центрирам обекта и променям посоката наляво или надясно, към пространството „помежду”, където природата идва да се изрази и от светлината да направи
негатив. По този начин ние вървим от о-пределеното (define) към Без-пределния (divine).
Така е и при отделните фигури като изящните Гавриил и Михаил или смутения Христос.
Онова, което прави тези образи силни, е, че те са изрязани – не виждаш какво има около
тях. И ето аз работя вътре в тази граница.
За мен целта на живота е да се превежда красотата. Красотата е любов. Ако не е любов – тя е грозота. Това е най-голямото нещо, което можем да направим. Ние нищо не
творим. Бог не е накарал Адам да създаде животните, той му е наредил да ги именува,
да им даде смисъл и чрез това сам да намери смисъла. Ето това се опитвам да правя аз
с моите фотографии.
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