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Жюлиен Грийн

към Невидимото

(Дневник, 1997 г.)

6 януари. – Всеки човек, когато умира, извършва значим акт, защото се оказва 
в присъствието на Бога. Господ му се открива. Той вижда Бога, вижда невъоб-
разимото, онова, което никой никога на Земята не е могъл да проумее. Дори 
най-клетите същества виждат онова, което най-задълбочените и най-добре ин-
формирани умове никога не са съумели да схванат. Не е ли това най-важният 
момент в живота на човека?

* *

12 януари. – Какво правя още на земята, е въпрос, който ми идва наум с пос-
тоянно упорство, което в крайна сметка ме интригува почти колкото самият 
въпрос. Има някаква тайна във всичко това. Запътил съм се, по волята на Про-
видението, към моята стогодишнина, може би. Тогава? Тогава нищо, освен учуд-
ване от моя страна. Започвам да мечтая, защото още през 1919 г. ми казаха, че 
съм бил мечтател. You are a dreamer and poet1. Но още колко години? И за какво 
всичко това? За нищо. Има го това нищо в мечтанието в моя живот, което ме 
подтикна да напиша около шестдесет книги, споменът за някои от които почти 
се е заличил в моята памет. Това е нормално. И достатъчно за днес.

– Един Бог, чието лице никой не може да опише, защото трябва да си в самия 
миг, когато губиш живота си, за да Го видиш, ако си чист по сърце. Умираш и в 
същия този миг виждаш това лице, неведомо за останалия свят. Раят би тряб-
вало да е пълен с влюбени в Бога. В секундата, когато смъртта им отнеме 
човешкия глас, това средство за изразяване, те проникват в селенията, където 

1	 Вие	сте	мечтател	и	поет	(англ.).	–Б.	пр.	

Мащабно свидетелство за пътя на една душа, Дневникът на френския 
писател от американски произход Жюлиен Грийн (1900–1998) е явление, 
в което по някакъв начин се оглежда целият ХХ век. Воден почти всички 
вечери (от 1926 г. до май 1997 г.), въпросният дневник, регулярно пуб-
ликуван през годините, се превръща в истинската творба на писателя 
и му носи световна слава. Тук ви предлагаме подборка от последната 
година на Дневника на Жюлиен Грийн, който предстои да бъде издаден 
на български език от Фондация „Комунитас”.
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душата е отделена от гласа и се чува само Господ. 

– Нашата част от всеобщата участ, бих искал да я приема с цялото веселие, на 
което съм способен, веселие, в съчетание с примирение. Не искам да се бунту-
вам срещу участта, защото обществото се състои по-скоро от мъртви, откол-
кото от живи, ала тези уж спокойни слова лесно разбунват духовете в декора 
на моя кабинет. Синът ми просто не знае какво да измисли, за да бъда щастлив, 
и това засилва спокойствието ми.

* *

13 януари. – Щом поемете в живота, пазете винаги във вас мястото на Бога. 

* *

26 януари. – Някои личности създават усещането, че са изцяло празни. Което 
е още по-тъжно, защото са създадени, за да носят в себе си звездното небе, 
лесове, където пребивава тайната на цялата човешка раса. Има за какво да 
мечтаем на всяка крачка, ала необживяната обител бива застигната от глупава 
смърт, без да познае дори веднъж световъртежа на живота. Познавах такива 
души, покосени от нищото.

* *

28 януари. – Една фраза на Ренан често ми идва наум: Би могло истината да е 
тъжна. За каква истина става дума? Анатол Франс пише около 1900 г. новела, 
която силно поразява кардинал Нюман: става дума за един ден от живота на 
Понтий Пилат, много след Разпването. Той вече не помни нищо и си живее спо-
койно в Италия. Животът в Рим си продължава, варварите ще дойдат по-късно. 
Понтий Пилат е напълно забравил за Йерусалим. Що е истина? – беше запитал 
той. Е, добре, той я е видял, но не я е познал.

* *

30 януари. – Не мога под никакъв претекст да приема деморализиращите заклю-
чения на учени умове или на такива, които днес се ползват с подобна репутация. 
Бог не ни е създал за отчаянието. 

* *

31 януари. – Ти отбелязваш почти всеки ден детайлите, отнасящи се до теб, 
които може би те превръщат в интересен индивид в пределите на твоя живот. 
Ала Господ те вижда по съвършено различен начин, а тъкмо пред Него ти ще се 
явиш в сетния си ден като личност в напълно обобщен вид. Затова мисли си за 
Този, чието неуловимо присъствие долавяш понякога в проблясъците на вътреш-
ния живот.
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* *

1 февруари. – Бог ще разпознае ангелите си по мекотата на гласовете и тайн-
ственото им съжаление. Дали това е от Бодлер или от Балзак? Колебаем се. 
Къде да го открием? И все пак каква интуиция се крие в тези няколко думи.

* *

11 февруари. – Не сме ли почти винаги пленници на самите себе си? Опитваме 
се да стигнем до ближния, както ни подтиква милосърдието. Пътуването би 
било кратко, ако пожелаем една душа да се хвърли в другата. Но ако сърцето не 
се отдаде изцяло, без фрази, усмивки и декларации, тогава ще имаме само уте-
шителна илюзия. Най-често приемаме това за любов.

* *

17 февруари. – Бог прощава с един замах. 

* *

18 февруари. – Всеки от нас е тайна за ближния, усилие, което той прави, за да 
се разкрие такъв, какъвто е, защото само Бог ни познава такива, каквито сме в 
действителност. Изкушенията да разкрием на ближния какво той е в нас, водят 
до дела, които, в някои от случаите, разкъсват булото. 

* *

19 февруари. – Откривам този текст в моето чекмедже:

Смущаващо за християните антисемити е, че сам Христос е евреин. Това е един 
вид скандал в техните очи. Колко ли скришом съжаляват те, че Спасителят на 
света не е принадлежал към някоя друга раса, към която и да е друга раса, но не 
и към тази, която им вдъхва ужас. Например към гръцката раса. Не би ли била 
тя по-съответна? Иисус в горичките на Академията, наставляващ духовните 
наследници на Сократ на най-красивия език на Античността… Какви прекрасни 
съвпадения и колко много християнството би спечелило от това! Човечество-
то, спасено с кротост, атинските мъдреци, приемащи най-мъдрия сред тях под 
одобрителните възгласи на очарования народ, нека малко помечтаем над това. 
Без съмнение, пророчествата биха се оказали измамни, ала кой ли днес би се 
сетил за тези вехти пергаменти? Щяха да оставят на евреите всички тези 
вайкания и прорицания. Не би го имало Кръста, а апостолите биха били разумни 
елини. И най-вече, не би го имало този малък евреин от Тарс, когото Ренан не се 
е побоял да нарече обладан тип. Ала Бог не го е пожелал. По причини, убягващи 
на антисемитите, Му се е понравило да избере за втори път най-злочестия на-
род на земята и да се роди в него. По такъв начин нашият християнин, враг на 
евреите, въпреки всичко е принуден да коленичи сутрин и вечер в нозете на един 
евреин, за да му поиска прошка за това, че е бил толкова жесток. И един евреин 
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е този, който ще съди света.

Ето колко актуално е всичко, което написах през 1948 г. Не бих махнал нито ред. 

* *

27 февруари. – За какво мечтаеш днес? За какво мечтая: за шепота на думите 

около мен, за разтърсващата красота на този квартет на Бородин2, която раз-

крих на моя син за първи път през 1956 г. на улица „Варен”, за онова, което не 

ще се върне никога, никога. И днес слушам този квартет с възхита. Не вярвам, 

че музиката ни дава нещо подобно, по-скоро споменът е този, който звучи. Руска 

тъга, тъгата на всяко младо сърце. Всичко от онези далечни години ми се вър-

на сега, в пет и половина следобед: здрачът над дърветата през прозореца на 

моята библиотека на улица „Варен”, мълчанието около музиката, спокойствието 

на семейното огнище, бдителната красота, която открива една друга красота, 

всичко това витае около мен… Благодаря на Бога за щастието на такива ми-

нути върху неговата Земя.

– Истината е проста, казва абат Пезерил.

– Всеки ден, както сутрин, така и в края на деня, пиша този Дневник. Струва ми 

се, че той ме чака, и вечер, след музиката, се връщам към него, докато синът 

ми чете на канапето срещу мен, а двете лампи, на бюрото ми и на малката 

масичка, будуват.

* *

28 февруари. – Клонингите и двойникът. Създали са нова овца от почти нищо, 

от молекули, изтръгнати от съществуващо животно. Огромна перспектива 

пред науката, сиреч водеща до задънена улица, защото представете си несът-

ворени хора? Разбира се, че е възможно да се направи. Ала за чия слава? Къде е 

душата в тези серийни възпроизводства? Какво ще стане с двойника, със скъпия 

ни двойник, комуто никога не сме давали това име, ала който е важна съставна 

част от нашата личност? Не е ли това духът, който се материализира в нас? 

Не става ли дума за истинската човешка природа, за нейната божествена част, 

която отива отвъд смъртта? Всички тези отговори ще ни се дадат в един миг. 

А създаването на роботи означава да напредваме в бъдещето си на роби, в пре-

образуването на земята в запазена територия, без съмнение по всякакъв начин 

коректно. Вече имаме политически коректното, сексуално коректното, религи-

озно коректното, литературно коректното. Необходим ни е само робот, за да 

приеме всичко това. Ще изчезнат фантазията и толкова други неща, които вече 

пречат. Човекът ще изгуби сърцето, пола и най-накрая – мозъка си. 

2	 Александър	Бородин	(1833–1887)	–	руски	композитор	и	химик,	автор	на	много	музикални	творби	на	исто-
рическа	тематика.	–	Б.	пр.	
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* *

1 март. – Интеграцията е форма на расизъм. Необходимо е индивидът да се 
излее във форма, която не е неговата. Една всеобща униформа. Няма да има по-
голям ужас, ако това се случи. Земята е на всички, границите не променят нищо, 
а голямата красота на християнството е това равенство на душите. Истин-
ските граници са вътре в самите нас: избираме приятелите си, своите връзки; 
хлопваме портата си, подобно на дверите на някакъв рай, към който другите се 
стремят, все едно дали са от същата раса или същата кръв, и това е много 
по-ефикасно от всякакви диктати на обществото. 

* *

3 март. – Душата, изгнана от Бога, търси убежище в музиката, защото Бог е 
отечеството на душите, а музиката казва онова, което богословите не могат 
да изразят. Един човек, когото Бог обитава, е разпознаваем по някои мълчания. 
Музиката обаче не е част от мълчанието…

* *

5 март. – Сънят е делириум на разума. На което пък се дава следният отговор 
от страна на разума: Твърдението е неприемливо, защото, ако бях способен на 
делириум, щях да анексирам поезията. Ала не ми пука за поезията и ето ме се-
дящ над нещата. Така по време на Френската революция бях седнал на олтара 
на Нотр Дам. 

* *

8 март. – Психоанализата е била измислена от хората, които са искали да се 
отърват от идеята за Бога, но не са успели да създадат друго освен празнота, 
една религия на несъстоятелността. Те са се скарали твърде рано, схизмите 
са се умножили, всеки е бил сигурен, че притежава истината, ала откъслечните 
истини не правят Истината, а науката за човека не е тази за Бога.

* *

10 март. – Разбира се, преживяваме епоха на разочарования, която ни изглеж-
да погибел: периодичен упадък на всички изкуства, дори край на някои от тях, 
шарлатанство на и аз, и аз, глупост пред всевластния телец на измамните то-
лерантности, парите като всеобщ церемониалмайстор, зверство в цялата му 
всепълнота, ожесточен капитализъм, дори у най-бедните; имаме всичко това и 
дори нещо повече, както всички векове са имали своите епидемии. А след това?

– Върху боклука поникват лилии. Нищо не е никога изгубено. Ние сме се обрекли 
на други небеса и на друга Земя. Със сигурност тук ще има преображение, защо-
то всеки упадък предвещава възраждане, друг начин на виждане, на чуване и на 
изразяване, който наследява отреченото. В Исаия, глава 65, е казано: Аз творя 
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ново небе и нова земя и предишните няма вече да се споменуват, нито наум ще 
дойдат3.

* *

– В четири часа монсеньор Пезерил дойде да ме види. Каза ми, че страда не-
престанно, освен нощем, говори ми за ужасяващото смирение на Бога. Голямото 
страдание на Христа на кръста ще започне за нас, защото той се съединява с 
нас в сетния ни миг.

* *

12 март. – Тревогата да бъдеш в света, познах я в по-голямата част от мла-
достта си и беше необходимо веселието на моя син, за да успея да я победя. 
Пред монсеньор Пезерил защитавах своите тези за величието на езика. Там 
той надделя, ала когато ни предрече смърт в мъченията на Кръста, си спомних 
за всички онези, които познавах и които имаха толкова кротка смърт; поради 
всички тези реминисценции се наежих. Не вярвам, че смъртта трябва да възпро-
изведе тази на Христа (не е ли поел той бремето на нашата човешка участ, чак 
до сетния ни дъх?), има и щастливи смърти, според характера и предразположе-
ността на битието. Мисля си например за смъртта на баща ми и на майката 
на Ерик най-вече. Ужасът от смъртта е остатък от Средновековието и време-
ната, когато е трябвало да се сплашва, за да се спасява. 

* *

15 март. – Скуката е най-лошото възможно нещо. Всичко се изпразва, обез-
цветява, времето спира над онова, което неспирно свършва. Ето абсолютното 
наказание. За мнозина това е тиранията на самия себе си, оставен пак на самия 
себе си, палач и жертва; такъв е адът за някои, истинският, където няма нито 
огън, нито всички ужасии от някогашните изображения, гъвкавият ад, този от 
три часа следобед; за други това е адът на една връзка, на един брак, на някакъв 
успех, който няма никакъв смисъл.

* *

16 март. – Според Хоторн една част от света, която минава за благочестива 
в северното протестантство, е подвластна на демона. Привидно нищо не се 
променя, но подчинението на злото е доста силно. Нищо такова не проличава в 
религиозните церемонии през деня, ала нощем подчинението е зрелищно. Човек 
би казал, че това са възгледи на млад писател. Да видим. Всеки според Хоторн 
има какво да крие (не е ли демонът в подмолната божественост…), дори и тези, 
които са на показ. Да не забравяме, че Хоторн е живял в град на вещици. Искам 
и да припомня, че на френски демон (démon) е анаграма на свят (monde). 

– Кой съм аз? На какви сънища сме пленници? Едва написвам тези редове и един 

3	 Ис.	65:17.
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мъдрец ми се притича на помощ. Това е ангелът на един учен, погубил се от 

желание твърде много да знае; поведението му е кротко, а думите му нежно 

сцеждат соковете на науката. Натоварен е да бъде мой пазител по причини, 

неведоми за него и мен:

Всеки човек, идвайки на този свят, ми казва той, поема огромно бреме, две 

души. Две души: първата, променлива, изменчива, земна, е подвластна на тяло-

то, страда като тялото и не надживява тялото, щом дойде време то да бъде 

погребано, след като настъпи агонията и смъртта влезе в притежание. Тя е 

подобна на животинската душа, ала мисли, което според някои е нещо низше. 

Втората е ангелска душа, която още преди сътворението на Света и поради 

един вид наказание е принудена да се прикрепи към някой човек и да го следва 

през всички превратности, докато той постигне необходимото ниво на съвър-

шенство, за да се яви в присъствието на Бога. Така освобождението на ангела 

зависи от съвършенството на човека, чийто потенциален роб е той. Ала това 

робство може да трае един живот или седем пъти по сто живота в зависи-

мост от броя на смъртните души, дадени на човека, за да осъществи своето 

спасение. Ще се учудваш ли още на постоянството, с което бдим над вас, и от 

жестокостта, с която съгрешавате? Иначе една душа се погубва завинаги, а 

извърша ли твоето спасение, ще бъда свободен. Ала ангелската душа е често 

непризната от земната, защото обитава твърде отдалечените селения на мъл-

чанието, твърде отдалечени, за да могат плътски уши да доловят звука на ней-

ния глас. Уви! Резултат от воплите ни е съвсем слабо ехо, което вие наричате 

покаяние. Ангелската душа не мисли. Мисленето е присъщо за земната душа и 

то е едновременно нейно достойнство и неин недъг. Ние избягваме мисленето и 

разбираме всичко спонтанно. Ето тайните, които имах да ти разкрия. И те са 

от значение не само за мен, а и за другите ангели, мои братя!

И мълчанието надделя. Това е само един сън.

* *

21 март. – Водата и горите, музиката, приятелите – на моята възраст щас-

тието продължава в онова, което носи мир и непомръкнала красота. Не мисля 

за смъртта, мисля преди и след, без да се съсредоточавам над тази черна ниш-

ка, опъната в нашия живот, защото ние продължаваме отвъд по начин, който 

никому не е известен. Представям си един живот такъв, за какъвто е мечтал 

Новалис – идеално щастие, включително и телесно, ала без никаква отсянка от 

земния морал, деформиран от страхове, задръжки, с една дума, от обществото. 

В Англия казват след Дън: Човекът дължи една смърт на Бога. В една има преход 

към безкрайното. Човек не се учи на трепет. Той не е в моята природа, щях да 

напиша в английската природа. 

– Не ти се иска повече да бъдеш самият себе си, една дреха, носена прекалено 

дълго, накрая отеснява. 
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* *

22 март. – В моята стая, една икона. Христос държи книга, върху която е на-
писано на кирилица: Елате при мен и на всички скърбящи аз ще дам покой. Ето 
моята религия.

* *

25 март. – Този следобед гледах два филма за моя Дневник. Големи фрагменти 
от Историята, за онова, което съм съхранил в паметта си, и събитията, раз-
търсили нашия свят. Документите, избрани да илюстрират фразите, са много 
изненадващи, особено тези за смъртта на Сако и Ванцети4, за надигането на 
нацизма, стачките, Фройд в градината си в Англия, за болния Рузвелт, който 
говори пред войниците; ето в насипно състояние нещата, които ми идват наум, 
а има и много други. Бях очарован.

– „Отче Наш”. Замислете се над следното: произнесете ли го с ясна мисъл, ще 
полудеете от щастие. 

– Напред през гробовете. Тъкмо това ми нашепна тайнствен глас, докато ми-
налото ме натовари с всички тези образи на радости и скърби, с всичко, което 
не ще се върне никога, никога. Ала не бунтовникът, който съм, нито човекът, 
който щастливо си живее встрани, прошепна тази фраза, а този, чиято надежда 
е непоправима. Не се съобразявам нито с възрастта си, нито със света, така 
че и единият, и другият ми остават чужди. Защо да отлагаме тогава нещо, 
което ще се случи?

Нашият век бодро мина през войни и катаклизми (няма да ги изброявам), бях-
ме възнаградени и с множество по-малки събития или поне изглеждащи такива 
спрямо големите катастрофи, ала понякога по-скромните ужаси са индивидуално 
по-значими; този век ни дари и с множество чуми, сред които и психоанализата, 
а също и с обичайния набор от престъпления, исторически убийства, недобросъ-
вестности (недобросъвестността е на мода!), шантажи, отвличания, заедно с 
всичко ново, което ни изглежда голямо в малките неща. Всички жестоки изобре-
тения, които човекът въвежда, всъщност са стари, колкото неговото съзнание 
и горделивост. Така че напред, за да преодолеем онова, което ни задържа…

– Напред през гробовете… Приписват тези думи на Гьоте, произнесени, когато 
научил за смъртта на сина си в Рим. Никой край него не се осмелявал да спо-
мене за тази смърт, самият Гьоте разказвал през сълзи на внуците си забавни 
истории, за да ги разсее. Ала веднъж го посетил младият художник Прелер, при-
съствал на последните мигове на Аугуст фон Гьоте и дори държал мъртвото 
му тяло в ръцете си. Посещението напълно поболяло Гьоте и оттогава той 
никога не се съвзел. Което се обяснява не с егоизма му, а с друга негова фраза, 

4	 Никола	Сако	(1891–1927)	и	Бартоломео	Ванцети	(1888–1927)	са	американски	анархисти	от	италиански	
произход.	Те	са	осъдени	и	екзекутирани	като	извършители	на	няколко	бомбени	атентата.	Има	спорове,	че	са	
станали	жертви	на	скалъпен	процес.	–	Б.	пр.	
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произнесена при вестта за смъртта на Шилер, чието тяло той също отказва 
да види, макар то да се намира само през няколко къщи от жилището му във 
Ваймар: Не на разрушението! И по-късно: Искам да съхраня в паметта си образа 
на моите живи приятели, а не техните смъртни маски. Разбирам го. С изключе-
ние на мама, която си остана все така хубава, самият аз избягвам тези лоши 
портрети на смъртта. 

* *

27 март. – Гледах този следобед последния от филмите, посветени на моя Днев-
ник. Документите чудесно илюстрират казаното от мен или поне напомнят в 
паметта ми на онова, което съм видял и отбелязал. Развълнувах се. И как иначе, 
щом се нижеха най-хубавите мигове от живота ми и мрачните дни. Твърде много 
войни, твърде много кръвопролития, това е едно възпоминание на кончините. Във 
всички тези образи от почти цял век, извън настоящия папа, аз съм единствено 
жив, може би, защото от мнозината днешни политици, художници, писатели, ду-
ховници, почти никой не оцеля. Тъгата по небитието. Сещам се за една поема 
от Киплинг:

How far is Saint Helena from an Emperor of France? 
– I cannot see, I cannot see, I cannot tell, the Crowns they dazzle so, 
The Kings sit down to dinner, and the Queens stand 
      up to dance. 
(After open weather you may look for snow !)5

* *

28 март. – Нещо да се добави? О, да. Вчера говорих за календара с възпоминания, 
име, тъй съответстващо на нашата Земя. Сещам се за всички тези кортежи с 
папи, носени не върху sedia gestatoria на живота, а върху носилката на смъртта, 
полегнали в свещенически одежди, с митра на главата, както ги изобразяват на 
картините, понесени от безкрайно траурно шествие към техните гробници на 
мълчанието. Това е шествие на отвъдното, случващо се пред очите ни. В друг 
миг Франко, съвсем жлътнал, е легнал на смъртно ложе, целият набучен с тръби-
чки като кукла за черна магия. Докторите напускат стаята, за да се консулти-
рат, те са поне осемнадесет, а черните и тържествуващи парки6 се превръщат 
във фигури на смъртта. Тито, наобиколен от също толкова лекари и тръбички, с 
отрязан крак и изцъклен поглед… Смъртта скандира през всичките тези години 
своето глухо и тегнещо съгласие, подобно на най-ниската нота, взета от някое 
пиано или виолончело. Влу-у-у-ум.

5	 Колко	далеч	е	от	Света	Елена	до	Императора	на	Франция? 
Не	нам,	не	нам	е	дадено	да	съдим,	когато	заслепени	от	короната 
кралете	сядат	да	вечерят,	кралиците	отиват	да	танцуват.	 
ала	след	хубавото	време	винаги	очакваш	сняг	!) 
Ръдиард	Киплинг,	Люлчина песен от Св. Елена.	–	Б.	пр.	
6	 Трите	богини	на	съдбата	в	римската	митология,	дъщери	на	Юпитер	и	Юстиция,	съответстващи	на	мойрите	
в	древногръцката	митология.	–	Б.	пр.	
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* *

– Възкресение. Шествията през Страстната седмица по испански или мексикан-
ски са пълна ексцентричност; разнасянето на всички тези кръстове, в което са 
принудени да участват и епископи, всички тези хора, предрешени като Христа, 
които окървавени, демонстративно се бичуват, виковете, воплите, стенанията 
на истеричните тълпи са само театър с ниско качество, отдалечаващ ни от 
истинската Вяра. Останки от древни, езически култове, да не споменаваме дру-
ги обичаи, са вдъхновили тези болезнени практики. 

* *

1 април. – След поражението при Капорето7 през 1917 г. се записах като сани-
тар на италианския фронт, най-вече от любов към Италия, а и още повече че 
във Франция ме бяха отхвърлили за военна служба поради непълнолетие. В нача-
лото на ноември 1917 г. се озовах в Милано и там, от една ледена нощ, пазя уни-
калния спомен за едно неописуемо щастие в моя живот. Не бих могъл да бъда по-
щастлив. Защо точно в Милано, откъдето нямам никакъв спомен? Градът беше 
новост за мен, ала чувството, което изпълваше цялото ми сърце, надхвърляше 
всичко, което бях изпитвал дотогава. Открих най-чистата радост, без какъвто 
и да е примес, без възможно обяснение; тя обземаше цялата ми личност. Разхож-
дах се из улиците в най-черната нощ на земята. Само едно прозорче светеше 
достатъчно силно сред цялото това затъмнение, свидетелстващо за общото 
безпокойство. Това беше стаята на един приятел американец, незапознат с 
италианските разпоредби.

* *

3 април. – Лука 24:13-36. Странниците от Емаус. Четиво, което вълнува все по-
вече, всеки детайл има някаква неопровержима сила за сърцето. 

* *

4 април. – Тук сме, за да поемем защитата на Бога. Всичко, което се казва, пише 
или което телевизията представя като дебати относно Христа, показва, че 
противниците на християнството имат солидна подкрепа дори сред френския 
епископат. Ще повторя казаното от Наполеон III за епископите на Франция: Те 
ме отвращават. За щастие има и изключения. Що се отнася до историческата 
наука или тази, която поне претендира да е такава, за пореден път ви препра-
щам към Престъпление от гордост на Бодлер. 

– Винаги съм казвал, че обичам другите и на моята възраст ги обичам, нека 
така да го кажа, по все по-незаинтересован начин. Онова, което съзирам в тях, 
каквито и да са те, е присъствието на Бога в неговата твар, понякога и пряко 
волята . Нещо, което монсеньор Пезерил сполучливо нарича „Бог инкогнито”. 

7	 Битката	при	Капорето	(октомври-декември	1917	г.)	–	едно	от	основните	сражения	през	Първата	световна	
война,	в	което	италианската	армия	търпи	мащабно	поражение	от	австро-германските	войски.	–Б.	пр.	
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* *

6 април. – Видях тази вечер върху морскосиньото небе кометата. Усещане за 
потиснатост. Същата светлина, убягваща ни, за да стигне до неведоми небеса, 
обаче ме очароваше, когато бях на пет години и наблюдавах отблясъците на 
нощта. 

– Сегашната живопис е отражение на объркването. Грозни като цяло, нейните 
шарени форми се нравят на тези, за които културата е мит, защото нищо не 
знаят. У съвременните художници всичко се превръща в натюрморт. Разбира се, 
натюрморти съществуват и това са музеите. Отпадъците в тях придобиват 
все по-голямо значение. Както и всичко друго в наши дни. И все пак в тези места 
с безразборно нахвърляни вехтории има творби, които винаги грабват сърцата 
ни, без които творчеството би било напразно. Времето си върши работата по 
отсичането на глави и това, което бива понесено на вълната на модата, отли-
вът на годините го удавя. 

* *

– Историческата истина е съвкупност от изчисления и оркестрирани измислици; 
нещо, изцяло валидно за мътните години на Втората световна война в Европа. 
Прекалено близо сме, за да решаваме абсолютно кои са героите, истински или 
фалшиви. Полагат се неимоверни усилия, за да се оправдае фактът, че Съвет-
ският съюз сложи ръка над половин Европа. В името на идеологии, пагубни за 
човека, едва след като пътищата на Хитлер и на Сталин се разделиха, комунис-
тите започнаха да работят заедно с принципно неприемливите за тях западни 
съюзници. След което – нова смяна на хоризонта. Налагаше им се да се подчиня-
ват, без колебания, на Москва. Продължението бяха Прага, Будапеща и т.н.

* *

8 април. – Имало в Мабулистан една секта, която след дворцов преврат взела 
властта в страната. Тя назначила министър на Пороците и Добродетелите. 
Велик везир с брада бил натоварен с тази задача и той бързо отредил след-
ните наказания: пребиване с камъни за прелюбодеяние и въже за тези, които 
не се обичат като другите или изобщо се обичат. Страната станала направо 
зловеща под ръководството на тези калибановци от нов вид, не толкова циви-
лизовани, колкото персонажът от Бурята, като тяхната хватка всекидневно 
се простирала над живота. Трябвало непрестанно да се коленичи в прахта, за 
да се благодари на тяхното небе за благодеянията, които то вече не изпраща. 
Страните се разболяват както хората. Като цяло има лек и той съществува 
под името свободи. Тук свободата била смърт. Великият везир дълго размиш-
лявал над това, подръпвайки дългата си брада и хапейки устни, щом открил, че 
подобни странни идеи циркулират под собствения му кафтан. Би ли могъл да 
бъде едновременно съдник и страна по въпроса?

Това не е приказка. 
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* *

11 април. – Не свободата е скандал, а истината. И истината скандализира…

– За размисъл: Би могло истината да е тъжна, са думи на един разочарован све-
щеник, какъвто всъщност е бил Ренан.

* *

13 април. – Вчера, Евангелие по Матея8, който исках да гледам от доста време. 
Суровост на декора, вятърът отнася думите на вървящия Христос, прекосяващ 
почти тичешком една дюна. Дали това е Тивериадското езеро или пък плажът на 
Остия? Няма значение! Виждаме всичко през очите на Пазолини. Бих искал да съм 
познавал този толкова свободен, тъй надарен и несклонен на отстъпки човек.

* *

14 април. – В един от томовете на този Дневник – Изселникът, бях сравнил 
този край на века с римския упадък. Франц-Оливие Жизбер9 е сложил този цитат 
като епиграф на книгата си Краят на една епоха. Много обичам Франц, това 
се знае, и бях наистина трогнат, че ме е цитирал, въпреки че политическите 
книги ми навяват скука. Сетне откъде ли не получих писма. Сега държа да внеса 
една корекция. Римският упадък все още е имал величие в падението си. Има ли 
го в сегашното разложение? Всички тези дребни персонажи на националната и 
международната сцена и зад кулисите, над които бди богът Пари. XXI век ще 
види ли ново царство? Капитализмът е променил лицето си, това е покварени-
ят Интернационал. Вече не става дума за упадък, а за смърт. Нашата епоха е 
тъкмо г-н Валдемар10, който се бори напразно: Казах ви, че съм мъртъв, думите 
експлодират в устата му. И все пак сигурно съществува език, за да се говори с 
това анонимно и всемогъщо същество, което ще господства над всичко. Или пък 
езикът ще се сведе до вой, което идва да потвърди неговото изчезване? Можем 
никога да не разпознаем изкуствената кръв на счупените роботи, стоварени на 
повече или по-малко публичните бунища !

* *

18 април. – Нещата, в които грижливо се вглеждаме, се разхубавяват. Вечерта 
гледах едно италианско огледало и то се преобрази пред очите ми. Огледалата 
са магически. Кой ни гледа оттам, от дълбините на тази страна?

* *

20 април. – Вече нямам желание за пътуване, нито за промени, ала виждам как 
се изгражда около мен всичко необходимо за декора на сетните ми дни. Все още 

8	 Филм	на	Пиер	Паоло	Пазолини	(1964).	–	Б.	пр.	
9	 Франц-Оливие	Жизбер	(1949)	–	френски	писател	и	журналист,	директор	на	сп.	Льо Поен.	–	Б.	пр.	
10	 	Герой	на	Едгар	Алън	По	от	Загадъчни истории	(1856).	–	Б.	пр.	



2011 / брой 8 (65) Есен

17

не съм дотам безучастен, както биха сметнали някои, и аз на първо място. От 
горе до долу съм целият любов и нищо друго, за което направо не подозирах. 
Нищо друго няма свое място освен любовта. Казано вулгарно, имах любов и за 
продан, ала исках да я дам само на Бог. И понеже все не се случваше, дадох на 
човешки същества от най-истинското и най-доброто, което имах.

* *

28 април. – Самарянката11. Чета този великолепен диалог без насита, защото в 
него най-същественото за нашия живот е дадено в пълнота – нашият живот, 
сиреч нашата Вяра. Прозорлива и щедра е жената, която дохожда да си начерпи 
вода. Разговорът е невероятен. Христос разкрива душата на тази жена през 
историята на нейното тяло, без да я нарани, с едва доловима усмивка, защото 
той познава любовта, а самарянката е завладяна веднъж завинаги. Тя няма вече 
тайни, сиреч тегоби. Живата вода… В нашата епоха, където водата може би 
ще се превърне в най-тежкия проблем за хората, тази вода, утоляваща жаждата 
на човешкото същество отвъд тялото, без да бъде почерпена от кладенец или 
някакъв извор, е най-прекрасната реалност.

* *

8 май. – Двойникът отново и винаги. Какво се случва, когато пишеш? Дали писа-
телят има съзнание за персонажите, които неговият демон извиква на бял свят, 
или пък те чисто и просто са едно притежание? Човек не прави една творба, 
тя се прави сама в дълбините на битието, независимо от волята, върху този 
основен огън, до който стига лавата на безсъзнанието и който е общата магма 
за всички истински творци. От друга страна, изфабрикуваните творби не съ-
ществуват, те са изкуствени, човек не им вярва, те не говорят. Колко днешни 
книги са писани без тази вътрешна необходимост, без сляпото вдъхновение, 
спохождащо виждащия…

За Кийтс един славей, пеещ самотно в нощта, е равнозначен на всички славеи 
от сътворението на света. Няма ли у всички, които създават, нещо от същата 
обща сила, все едно Бог е посял вдъхновението в пространството на времето 
и всички творчески въображения са само отражение на онова, което той очаква 
от човека…

– Няма метод, за да стигнеш до Бога, трябва само предразположение. Независи-
мо от живота, възрастта и расата, само това е от значение.

* *

10 май. – В усилието си да навредят на Църквата се опитват да демитизират 
Евангелието. Има, изглежда, някаква посредствена офанзива по телевизията. 

– Пак се връщам към самарянката. Христос кара да бликне нов извор, който 

11	 Йоан.	4:1-29.
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дотогава е бил пресъхнал, защото жаждата за Рая е представена чрез живата 
вода. Възможно най-голяма учтивост цари в тези разменени думи, с мъничко иро-
ния в началото, първо от страна на жената, която се учудва, че един юдеин се 
обръща към нея. Ала Христос знае, че тази забележка е вече проява на слабост. 
Няма никакво осъждане от негова страна, даже кротък упрек; само истината, 
казана полугласно, която мимоходом се констатира: Петима мъже си имала. Из-
веднъж тя съзира небитието на своя сантиментален и плътски живот. Някой е 
тук, за да  даде любовта… живата вода. Тя става абсолютно влюбена, а само 
миг преди това е била повърхностно влюбена. Всички жени с тяхната жажда за 
щастие отвъд текущия живот се разпознават в нея, интелигентността също 
идва от сърцето.

* *

11 май. – Никога няма да разбера защо упорито изобразяват Бог Отец с дълга 
бяла брада. Знам само, че Той е По-стар от дните, ала никога не е преставал да 
бъде преди началото на всичко. Преди светът да бъде, той вече е бил. Брадата 
не добавя нищо. Бялата брада си остава признание на нашата невъзможност да 
разберем. Бог Отец, това е вечната младост.

Евангелието единствено ни казва онова, което е добре да знаем на земята, най-
вече в твърде особения час, в който се намираме. Девизът на св. Тереза Авилска 
е винаги валиден: Solo Dio basta12. Ще ми кажат, че говоря като човек на моята 
възраст. Тук млъквам.

* *

12 май. – Връщам се към образа, който имаме за Бог и който, разбира се, зави-
си от нашата човешка участ, ала е от значение и визията на художниците. Те 
са виновни, ако мога така да се изразя, за това, което нашето въображение ни 
предлага. Микеланджело вижда един Бог без възраст, сиреч възрастен. Защо? 
Защото самият той е бил на прага на старостта? Повече харесвам фреската 
на Боргоньоне13, където Христос има вид на твърде млад мъж, кротък, красив и 
замислен, между два ангела, носещи Кръста и знаците на Страстите, в Капела 
Батистеро на базиликата „Сан Амброджо”, Милано.

Превод от френски: Тони Николов

12	 Само	Бог	стига	(исп.).	–	Б.	пр.	
13	 Амброджо	Боргоньоне	(1453–1523)	–	италиански	художник	от	Ломбардската	школа.	–Б.	пр.	
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Еп. Максим Василиевич

етосът На светостта 

между оНтологията и 

гНосеологията
1

Светостта е дума, на която се придават различни значения, а за някои хора тя 
не означава почти нищо. В този текст ще разгледаме светостта като Божие 
лично освещаващо присъствие с неговите многообразни прояви в антропология-
та и църковния опит. Не случайно се казва, че Православието е вяра на светци-
те и място за освещаване. То е вяра, която ражда свети личности, „обогатява 
света на светците”2 и изтъква етоса на светостта. Да видим накратко в 
какво се състои феноменът на светостта в Православието.

Известно е, че за разлика от повечето естествени религии, в Църквата све-
тостта се разбира като свободен Божий дар и като свободен подвиг на човеш-

1	 Текстът	е	публикуван	в	списание	Видослов,	бр.	42,	Требиње,	2007,	с.	41-51:	еп.	Максим	Василиевић,	„Етос	
светости	између	онтологије	и	гносеологије”.	
2	 Еп.	Николай	Жички	обобщава	проблематиката	на	настоящия	текст	посредством	един	схематичен,	но	точен	
израз,	който	не	трябва	да	се	разбира	идеологически:	„Докато	Западът	обогатява	света	с	книги,	Православието	
го	обогатява	със	светци”.
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ката личност (не като натуралистичен mysterium fascinandum et tremendum), и 
затова тя се преживява като съборно дело, като дело на общността. Това по-
нятие трябва да се тълкува в смисъл, че светостта не е някакво „обективно” 
състояние на индивида, който има интелектуално съзнание за църковното уче-

ние (θεωρία), до което е достигнал чрез „очистване” (κάθαρσις) на тялото от 
страстите и духа от предразсъдъците (незнание)3. Напротив, основната тема 
в житията на светците (особено онези от ранните векове) не е това, а преодо-
ляването на трагичността на съществуването, т.е. на смъртността. Това не е 
случайно, като се има предвид, че и самото съществуване на Църквата не може 
да се разбере извън перспективата на съизмерването със смъртта. Светостта 
е дар, който се предлага на онези, които се отварят за събитието на общението. 

Като имаме предвид това, поставяме въпроса: Каква е връзката на знанието 
със светостта? Дали това „да имаш знание” е противоположно на това „да 
бъдеш свят”? Във философски смисъл този въпрос гласи: Какво е отношението 
между онтологията и гносеологията в опита на светците? Ще се опитаме 
да разгледаме накратко този въпрос в един особен вид текст. Да видим какво 
ни казва т.нар. агиографска литература, особено древните Жития на светци-
те, изреченията, аскетическите поучения и съчиненията на ранните пустинни 
отци4. След това ще се опитаме да видим това отношение в еклесиалния етос.

I. Догматическото знание в аскетическия етос на 
Църквата

1. Първото, което забелязваме в този вид текст, който говори за отношението 
на светците към Бога, е рядкото използване на метафизични категории за Бога 
и подчертаването на термините общение, отношение, любов. В центъра се 
поставя „догматическата” сдържаност5 и „апофатичност”, поне когато става 
дума за словесното артикулиране и езиковото формулиране на вярата. За свете-
ца Бог не е просто „абсолют”, „Върховно Битие”, „неподвижен двигател”, „първа 
причина”, а преди всичко Отец6, Спасител, Жадуван, Милостив. Отношението с 
Бога не е „апатиа”, „идеално съзерцание” (теориа), „катарзис” и т.н., а осинов-

3	 Този	метод	на	отклоняване	на	заблудите	е	застъпен	в	Сократовата	майевтика,	Декартовото	методическо	
съмнение,	Бейкъновата	индукция	и	т.н.	По-подробно	вж.	Попер,	К.	„О	изворима	знања	и	незнања”	//	Претпо-
ставке и побијања,	Сремски	Карловци	–	Нови	Сад,	2002,	с.	35-71.
4	 Изреченията	 на	 пустинните	 отци	 и	 агиографията	 на	юдейската	 пустиня,	 както	 и	 пустинята	 на	 Древния	
Египет,	имат	особена	ценност.	„За	разлика	от	сухите	и	фактически	монашески	инструкции	и	стереотипи	на	
агиографията	този	корпус	представя	психологичните	тенденции,	разположенията,	(раз)очарованията	и	възхи-
щенията	в	ежедневния	живот	на	монасите	и	техните	наставници,	показвайки	ги	като	хора	от	плът	и	кръв”.	–	
Bitton-Ashkelond,	Aryeh	Kofsky,	The	Monastic	School	of	Gaza.	Brill,	2006,	p.	1.
5	 Да	обърнем	внимание	на	забраната	за	публично	тълкувание	(но	не	и	на	четене)	на	библейските	писания	в	
Патерика.	Поантата	не	е	в	отхвърлянето	на	знанието	и	на	догматическата	осведоменост,	а	в	нещо	друго:	пози-
цията,	че	отношението	има	приоритет	над	мисленето,	което,	бидейки	измамно,	може	да	доведе	до	„обезсил-
ване”	на	светостта.	Срв.	Павловия	израз:	с	мъдрите	думи	може	да	се	„обезсили”	дори	кръстът	Христов	(1	Кор.	
1:17).	„Каза	ава	Амон	от	Раиту	на	ава	Сисой:	„Когато	чета	Свещеното	писание,	си	мисля	да	съставя	някаква	
беседа,	за	да	имам	готова,	ако	някой	ме	попита”.	Старецът	му	казва:	„Няма	нужда	от	това,	но	заради	чистотата	
на	ума	придобий	за	себе	си	и	безгрижие,	и	дар	за	събеседване”	(Старец	Сисой,	Поучение	17).
6	 Срв.	студията	на	митр.	Йоан	Зизиулас	за	„Отец	като	причина”	в	неговата	най-нова	книга	Communion and 
Otherness	(Further	Studies	in	Personhood	and	the	Church).	NY,	2006.
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ление, обожение, любящо общение7. В първия случай Бог е обект на познанието, 
който зависи от нашите познавателни способности, а във втория Той се явява, 
открива се свободно на онези, които Го обичат8. Догматико-библейският опит 
се прилага по аскетико-етически начин в опита на общността от кръстените 
членове на Църквата, а отношението с Бога се проверява не от нещо друго, а 
от отношението с ближния (вж. 1 Иоан. 4:20), „гаранция” за което е Самият 
Христос. „От ближния (ни) зависи живота и смъртта. Защото, ако сме придоби-
ли брата, придобили сме Бога, а ако сме съблазнили брата, съгрешили сме спря-
мо Христос”9. Както отбелязва митр. Йоан Зизиулас в най-новата си книга за 
общението и другостта, „идеята за Бога като Отец не е възникнала като спе-
кулативна рефлексия за Бога, а произлиза от църковния опит. Бог може да бъде 
признат за Отец само във въплъщаването в църковната общност и чрез нея. 
Това предполага кръщелният произход на идеята за божественото отчество”10. 

2. В Древната църква догматическите формулировки са били „доксологичен” из-
раз на литургичната общност като вяра, предадена на светиите (вж. Иуд. 3) – 
нещо, което постоянно и отново се приема от съзнанието на „общността на 
светиите” в новите форми на опита11. Затова догматите не са били недосега-
еми области на знанието, в които не трябва да се навлиза, както мислят някои 
„консервативни” богослови (така догматите на Църквата биха се превърнали 
във вкаменени остатъци от миналото). Напротив, догматите се „преживяват” 
като екзистенциален етос, като „доксологично” възклицание на общността12 
и това е нещо, което изисква продължително „актуализиране” с непрестан-
на отвореност към бъдещето. Светецът приема догматическото учение като 
опитно наследство на отците13 (или на съборите), а не като съвкупност от 
формули, които механично се повтарят. Знанието е непрекъснато съществуване 
в общността на светиите. Затова и светостта се проявява, на първо място, 
като битийна реалност на живота в общността, и на второ – като познава-
телна реалност, откъдето да бъдеш има предимство над да мислиш/знаеш14. 

7	 Така	напр.	дори	и	когато	използва	сложния	философски	речник,	св.	Максим	Изповедник	формулира	опита	
от	Бога	с	термините	любов	и	свобода.	Срв.	напр.	„Бог	се	движи	така,	че	засажда	вътрешно	отношение	(σχέσιν 
ἐνδιάθετον)	на	ерос	и	любов	в	онези,	които	са	способни	да	го	приемат.	Той	се	движи	естествено,	привличайки	
желанието	на	онези,	които	са	насочени	към	Него”.	–	Амбигва	(PG	91,	1260	С).
8	 „Целият	наш	познавателен	 труд	 (и	емпиричен,	и	рационален)	ще	бъде	безплоден,	ако	не	ни	се	яви	сам	
Онзи,	към	Когото	е	насочен	този	наш	труд.	Именно	Бог	дава	(или	допуска)	да	бъде	познат	само	когато	Той	иска	
това	и	само	в	степента	и	по	начина,	по	който	Той	иска	това.	Той не може да бъде познат от нас без Неговата 
„воля” и ние (въоръжени с всички наши когнитивни способности) не можем да надникнем в Неговата интим-
ност без да го питаме (Перишић,	В.	„Над	Љубостињским	стословом”,	Свети Владика Николај Охридски и Жички, 
Жича-Краљево,	2003,	с.	401-404).
9	 Авва	Антоний,	Изречение	9.
10	 Zizioulas,	J.,	Communion and Otherness,	р.	113.
11	 Тези	форми	се	предлагат	в	иконографията,	химнографията,	агиографията	и	т.н.	Да	кажем,	православната	
живопис	е	„най-съвършеният	догматически	език,	изразен	с	цветове”	(о.	С.	Склирис).	
12	 Срв.	например	Символа на вярата	като	литургично	изповедание	или	пък	Синодик на Православието	(743	г.).	
13	 „Следователно,	ако	се	появи	нужда	–	казва	той	–	да	говоря	с	ближния,	мислиш	ли,	че	трябва	да	говоря	от	
Писанието	или	от	поученията	на	старците?”	Старецът	му	каза:	„Ако	не	можеш	да	мълчиш,	добре	е	да	говориш	
повече	от	поученията на старците,	а	не	от	Писанието;	защото	това	е	не	малка	опасност”	(Патерик,	авва	Амун).	
14	 Патристичната	очевидност	на	гносеологично-онтологичния	път	на	познание	е	показана	най-цялостно	в	сту-
дията	 на	 еп.	 Атанасий	Йевтич	Пролегомени към исихастката гносеология	 в	 книгата	Философия и теология 
(Философија	и	теологија),	Врњци,	2004,	с.	29-95.
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Оттук в Църквата ученият светител и неученият свят подвижник са еднакво 
почитани. Тяхната „равноправност” и равночестност е неоспорима дори и ако 
служенията им се различават. Именно по въпроса за качеството на знанието 
(т.е. количеството информация за Бога) се различаваме помежду си в малките 
детайли, тъй като тук всички сме повече или по-малко равни в безкрайното не-
знание; житията на светците ни напомнят не за нещо друго, а именно за това 
описание на човешката реалност в историята. По-скоро трябва да се говори 
за качеството на знанието за Бога, тъй като Бог „не с мярка Му дава Духа” 
(Иоан 3:34). Тук разликите вече са огромни, тъй като става дума за това дали 
познаваме Бога лично или не. 

3. Да разгледаме първо каква е връзката на светостта с апофатизма. Казахме, 
че под апофатизъм трябва да разбираме една богословска „въздържаност” в 
оценките, съжденията и изразите, които се отнасят към качеството както на 
Бога, така и на човека. На Изток апофатиката никога не е била „отрицателно 
богословие”. Нещо повече, аскетическите отци, почти никога не коментират и 
самата Библия15, и като се пазят от тварната гносеология, те ще изрекат па-
радоксалната истина: „Не знанието е светлина, а светлината е знание”16. Това 
ще рече, че онзи, който придобие светлината, просветлението от Бога, той е 
придобил и знанието за Бога, докато за обратното няма гаранция. И наистина, 
както показва иконографското предание на Църквата, светците достигат обо-
жение при определени условия, най-често независими от тварната гносеология17. 
Ето как се запазва тази „недетерминираност” на светостта: а) тъй като Бог 
е Този, Който прославя светците, те всички участват в Неговата Слава-свет-
лина и се прославят от Него, знак за което е ореолът на иконите на светците; 
б) тази слава блести и често се проявява във вид на знамения и чудеса (свръх-
естествените сили на светците, изцеления и т.н.); и все пак тя може да се 
прояви и като безумство в очите на света, напр. чрез появата на юродивите, 
на безумните ради Христа; в) има светци, които са ни напълно неизвестни18, и 
то в двояк смисъл: първо, все още не са ни открити и второ, те сами пребива-
вайки между нас под плаща на незабележимостта и обикновеността, избягват 
да показват своята святост; г) освен това има светци, които не биха могли 
(по човешките мерки) да бъдат свети, тъй като в техния живот са налице 
дела, които не винаги са в съгласие с моралните принципи и обществените 
норми (да речем убийства, непочитане на основни природни закони като брака 
и незачитане на обществените закони, какъвто е случаят със средновековните 

15	 „Ава	Даниил	проповядва,	че	ава	Арсений	никога	не	е	искал	да	говори	по	въпросите	от	Свещеното	писание,	
макар	че	може	и	да	е	искал.	Старецът	Пимен	пък	не	е	говорил	лесно	за	нещата	от	Писанието,	но	ако	някой	би	
му	заговорил	за	страстите	на	душата,	той	би	му	отговорил”.	–	(За	ава	Арсений).
16	 Св.	Симеон	Нови	Богослов,	Катихеза	28.
17	 Под	„тварна	гносеология”	разбираме	епистимологията,	която	оперира	изключително	с	категориите	на	„при-
родата”	и	„природно	познание”.	Срв.	по-долу	ІІ,	6.
18	 Освен	това	имаме	случаи,	когато	големи	светци	са	временно	„забравени”,	пренебрегнати	и	дори	оспорва-
ни,	чието	място	в	богослужебния	календар	е	сведено	до	минимум,	като	например	св.	Симеон	Нови	Богослов,	
чиято	служба	е	съставена	едва	през	ХVІІІ	век.	„Дори	ако	се	допусне,	че	е	можело	да	съществува	много	по-стара	
служба,	тогава	фактът,	че	в	течение	на	времето	тя	е	била	изгубена,	означава	твърде	много	(Кривошеин,	В.	Пре-
подобни Симеон Нови Богослов.	Београд,	1988,	с.	248).	Има	и	случаи,	когато	отделни	светци	в	някакъв	момент	
са	имали	място	в	Календара	на	светците,	а	след	това	са	„изтрити”	от	него,	като	напр.	сръбския	цар	Урош	(мъж	
на	Елена	Анжуйска).	
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православни владетели). 

4. Като се има предвид всичко това, отговорът, свързан с апофатизма на све-
тостта, гласи: тъй като е във властта и желанието на Бога да прославя 
светците със Своите енергии, когато Той поиска, то тогава не сме ние тези, 
които можем да измерваме (отсъждаме) по себе си такова съдържание и ка-
чество, каквото е светостта. В традицията на пустинните отци се заявява 
експлицитно, че съденето (над) другите е равно на „осъждане”19, а това води до 
осъждане на самия осъждащ. Като уникална проява, светостта не подлежи на 
класификация, за което ще стане дума в параграф I. 3. Митр. Йоан Зизиулас съ-
ветва поучително: „Да не ограничаваме светостта и светците до това, което 
Бог ни е открил, когато ги е прославил явно. Нашата Църква мъдро е установила 
празника Вси светии, известни и неизвестни. Само идването на Царството 
Божие ще открие в пълнота общността на светиите”20. Блажен оня, който се 
удостои с такъв образ (срв. възклицанието на един от апостолите на Христо-
вото описание на Царството: Лук. 14:15)! 

5. И все пак ключов критерий за знанието и мерило за светостта е опитът от 
кръста. Светците не са избягвали кръста, защото той не може да бъде избегнат; 
още св. Максим Изповедник обяснява, че всичко, което принадлежи към областта 
на тварното, „търси” кръста21. Христос е преминал през страдание и укорително 
напомня на учениците Си: „О, несмислени и мудни по сърце… Нали тъй трябваше 
да пострада Христос и да влезе в славата Си?” (Лук. 24:25-26). Църквата е въве-
ла практиката на кръщелното потапяне като символ на пасхалното преминаване 
през смъртта. Онзи, който премине през кръста (Пасха), а го преминава всеки, 
който е в състоянието на падналост, не може да си позволява да съди и оценява 
другите. Затова поантата на тази позиция е в това, че в осъждането на другия 
се крие прелестта на знанието, едно преднамерено съзнание, че знаем кой е той, 
което е противно на Светия Дух (вж. 1 Кор. 2:10-11). Ако пък това пасхално пре-
минаване (страдание) е неизбежно, тогава е необходимо колкото се може повече 
да изпразним себе си от самоувереността и от самопревъзнасянето, което не 
е лесно с оглед на това, че корен на всички страсти е себелюбието22. Премахва-
нето на себелюбието освобождава светеца от претенцията за самореферент-
ност и го води до разпнатата любов към цялото творение. Светец не е този, 
който върши чудеса, а онзи, който се съразпъва с Христос, ще каже новият ста-
рец Порфирий, изключително поучително за тази наша тема. 

19	 Вж.	Йоан	и	Валсануфий,	Писма 17,	125,	453,	483,	561,	655,	759,	760.	Проблемът	е,	че	човешките	оценки	
„добро”	и	„правилно”	са	основани	на	идеите	на	нравствения	и	обществения	закон	–	на	вечните	идеи	за	до-
брото	и	злото.	Доколкото	тези	вечни	идеи	се	намират	извън човешките	личности	и	се	смятат	за	истина,	тогава	
поведението,	което	не	е	съгласувано	с	тези	идеи,	е	само	един	упадък	на	тази	истина.	Така	се	изправяме	пред	
дилемата:	а) или	ще	подражаваме	на	вечните	идеи	чрез	повтарянето	на	примери	от	миналото	и	така	видени-
те	през	тази	перспектива	конкретни	личности	ще	бъдат	само	преходни	явления;	б)	или	ще	се	стремим	да	ги	
помним,	тъй	като	те	са	постъпвали	в	съгласие	с	вечните	идеи	за	добро	и	зло,	макар	в	действителност	те	да	не	
съществуват	и	няма	да	съществуват.	Пътят,	който	православното	богословие	следва,	е	съвсем	различен	и	за	
него	се	говори	в	този	текст.	(Коларовски	народен	университет,	вж.	pravoslavlje.org).	
20	 Зизиулас,	J.,	Обожење	Светих	као	икона	Царства	Божиjег”,	с.	27–28.
21	 „τὰ φαινόμενα πάντα δεῖται σταυροῦ”:	св.	Максим	Изповедник,	За богословието и домостроителството	І,	67	
(PG	90,	1108В).
22	 Срв.	Зизиулас,	J.,	Обожење	Светих	као	икона	Царства	Божиjег”,	с.	27–28.
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II. Догматическото знание като еклесиологично събитие

1. Като продължение на започнатата мисъл, ще се опитаме да отговорим на 
въпроса: доколкото ясното формулиране на учението няма нужда от белега на 
светостта, кой тогава притежава властта да учи в Църквата? Простият от-
говор на този въпрос гласи: пълнотата на Църквата, общността на многото. 
Наистина, в посланието си до ефесяни св. апостол Павел казва на християните, 
че познанието на Христос и на Неговата любов не е дело на индивидуалната 
аскеза, а е дело на общността на всички светии. Апостолът като че иска да 
каже, че Бог се познава единствено (?) в общението с другите: „Вкоренени и 
утвърдени в любов, да можете проумя с всички светии, що е ширина и дължи-
на, дълбочина и височина, и да узнаете Христовата любов, която превъзхожда 
всяко знание, за да се изпълните във всичката пълнота Божия” (Еф. 3:18-19). Ако 
светостта е в познанието на истината на Христовата Любов, тогава тя не 
е предмет на гносеологическия апарат (тъй като любовта „превъзхожда всяко 
знание”), а на онтологията („за да се изпълните във всичката пълнота Божия”). 
В този смисъл не е случайно, че първоначално отделното, частното мнение е 
наричано „ерес”, в противоположност на вярата (докса) на тялото на общност-
та. Следователно светостта и знанието могат да се изпитват единствено в 
евхаристийните служения, харизми. 

2. Идеята, че пълнотата на Църквата (общността на всички светии) притежава 
властта да учи, подчертава хармоничното функциониране на различните харизми 
в нея: епископ, клир, народ. Измерението на властта да се учи и измерението 
на общността трябва да съвпадат, при което властта на учението принадлежи 
на епископата. Интересно е, че този въпрос отразява вярно необходимото рав-
новесие между Тялото Христово и общността на Светия Дух в еклесиологията. 
Когато то е нарушено, нарастват индивидуализмът, елитаризмът и различните 
разделения – тенденция, която съпътства историята на Църквата23. Клопката е 
в убеждението, че съществуват наистина „духоносни” светители, изключител-
ни харизматици (по правило монаси), които „пазят истината”, в противополож-
ност на „остатъка” от Църквата, епископата, свещенството и народа. Трябва 
да се каже, че в основата на тази идея лежи разбирането, че Светият Дух има 
за цел в историята особено да се „грижи” за отделни „заслужили” индивиди, да 
ги вдъхновява. На Христос принадлежи остатъкът, институцията на Църквата, 
историята. Става дума за погрешното убеждение (което не е православно и 
исторически се появява в Средновековния запад), че пневматологията се отна-
ся към светците, а христологията – към историята, към онова общо и главно 
русло, в което живее и се движи Църквата. Историята на Църквата ни показва 
колко е пагубно отделянето на христологията от пневматологията както на 
равнището на духовността, така и на равнището на еклесиологията. 

3. Защо тогава смятаме, че светостта не е за малобройните, както обикновено 
се мисли? На равнището на агиологията, т.е. в областта на светостта и осве-
щаването, вече се видя, че между светците няма елитаризъм, нито някакви „пи-

23	 По-подробно	вж.	Meyendorff,	J.	The	Byzantine	Legacy	in	the	Orthodox	Church	(Crestwood,	NY:	SVS	Press,	1982).
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рамидални” структури, аристокрация, изключителни „модели” на святост. Съ-
ществува само една, и то „еклесиална” аристократция, която обаче е напълно 
независима от социалния статус: това е принадлежността към Църквата Божия 
във вид на харизми и служения. Светостта не е за елита („гностици”, „посве-
тени”), а за всички, защото в Църквата има повече от достатъчно място и за 
силни, и за слаби, и за „модерни”, и за „консервативни” – достатъчно е само те 
да тръгнат по пътя на подвига на спасението и освещаването. В аскетическия 
подвиг за придобиването на „драгоценния бисер” на светостта не съществува 
интелектуална аристокрация (както в неоплатонизма24). Църквата е показала, 
че оценява и припознава като участници и победители дори и онези, които имат 
намалени интелектуални сили (умствено изостанали и разслаблени). Единстве-
ното sine qua non condition е умъртвяването на „собствената” воля с цел пре-
одоляване на себелюбието в насочеността към Бога. Като има предвид това, 
св. Григорий Богослов подчертава, че „благодатта на Духа прави равночестни 
онези, които са в единомислие, и ги прави по божествен начин присъединени”25. 
Тъй като е свързана със Светия Дух, светостта е достъпна за всички членове 
на Църквата и не се дава „по мярка”, според убедителните думи на Евангелието 
(вж. Иоан 3:34), а на всички: и на свещениците, и на селяните, и на войниците, и 
на земеделците, и на всички. Достатъчно е да поискат да я приемат свободно. 

4. Стигаме до въпроса за степента на участието на човешкия ум в отноше-
нието на светците с Бога; как тази битийно-онтологична връзка се преживява 
гносеологично (чрез човешкия ум)? 

Като отговор на въпроса, може би най-добре ни открива тази връзка иконата, 
чрез която християните вече две хиляди години осъществяват едно отношение 
на непосредствена и дълбоко лична близост със светците. Православният бла-
гочестив народ обаче преживява не само иконата, а и всяка форма на църковния 
живот в перспективата на Царството. Той „знае” или по-скоро предвкусва26, 
че животът на светеца преминава в общение с Христос, тъй като основните 
отлики на светите люде са общението с Христос в Литургията, любовта към 
другите хора, прощаването на греховете на другите и т.н. Преодоляването на 
себелюбието (на смъртността) се осъществява единствено чрез общението в 
Литургията. Както отбелязва митр. Йоан Зизиулас, „основата на православното 
съзнание е това отношение с Бога, като отношение на общността на свети-

24	 В	края	на	краищата,	нима	не	Църквата	е	тази,	която,	в	противоположност	на	нашата	човешка	забрава	и	
благодарение	на	своята	католичност	(съборност),	пази,	възкресява	и	обновява	спомена	на	своите	членове.	
В	православните	енории	и	манастири	смирените	миряни	и	монаси	с	непрестанните	служби	„пазят	спомена”	
за	светците,	без	да	оставят	на	забравата	(което	е	голяма	страст)	да	заеме	място	в	живота	на	Църквата:	спо-
менаването	на	имена,	диптиси	и	др.	изрично	свидетелства	за	неуморното	църковно	самосъзнание.	Чрез	тази	
трезвена	молитвена	позиция	Църква	преодолява	психологическата	бездна	между	„по-съзнателните”	и	„по-про-
светените”	християни,	от	една	страна,	и	необразованите	вярващи	–	от	друга.
25	 Св.	Григорий	Богослов,	Беседа	34,	6	(PG	36,	245	С).
26	 „Макар	през	живота	си	(човек)	да	е	достигнал	най-висшето	(възможно)	равнище	на	(добродетелна)	дейност	
и	съзерцание,	докато	е	тук,	ще	има	познание,	(дар)	на	пророчество	и	залог	на	Светия	Дух	частично,	а	не	в	пъл-
нота.	Достигнали	чрез	края	на	века	до	своето	съвършено	участие,	където	Истината	застава	пред	достойните	
лице	в	лице	(1	Кор.	13:12),	вече	няма	да	има	само	част	от	пълнотата,	а	благодарение	на	своето	причастяване	
към	нея	ще	бъде	приет”	(св.	Максим	Изповедник,	Глави за богословието и домостроителството на Сина Божий 
в плът,	ІІ,	87	(PG	90,	1165	С).
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ите, която обхваща материалния елемент на творението и се грижи за него. 
Когато например някой изпълни обет или завещание към Бога или към светеца 
и даде дарение на Църквата или дари свещ, според възможностите си, (църков-
ният) проповедник ще каже, че това нищо не го ползва, ако в същото време той 
няма съзнание за извършеното. Решаващо обаче е не това, което някой мисли; 
ако той е излязъл от своя комфорт и е отишъл в църква, в общността на све-
тиите, тогава той може би не е там гносеологично, но онтологично е там!”. 
(Казаното не стимулира индивидуалистичния подход към Църквата, а има за 
поанта това, че онтологичното присъствие преодолява гносеологичната осъз-
натост). В този момент християнинът или светецът не описва своя опит, той 
свидетелства с постъпката си за това отношение и с позицията си открива 
цялото знание, което има за Бога27. (Така, да речем, и един светец постъпва 
догматично-евхаристийно, когато в ежедневния си живот се отнася към приро-
дата аскетично, като я освобождава от смъртността и изразява с това една 
догматическа истина).

Тук само се докосваме до основните апории, които житийният текст има за цел: 
житията са догматическо четиво (по-скоро непреднамерено), в което по един 
ненатрапчив начин се преодолява дилемата рационално-нерационално. Предме-
тът на вярата на аскетическите отци не са, да речем, „свойствата” Божии, 
тъй като за тях основният епистемологичен термин е любовта28, чрез която се 
осъществяват догматите. Аскетическите отци не избират нито рационализма, 
нито ирационализма, а посочват „третия път”, който води до богопознанието. 
Така светиите (= членовете на Църквата) свидетелстват дори когато не осъз-
нават това; те проповядват своя Господ както с говорене, така и с мълчание; 
изповядват Го с мисъл, с дума, с дело, с живот29…

5. Всичко това определя по решителен начин отношението на онтологията и 
гносеологията в етоса на светостта. Светостта не се отнася към някакъв 
вид биологични, социални, морални или интелектуални качества или възмож-
ности (способности). Често пъти ние не се сдържаме и започваме да „срав-
няваме” светците въз основа на субективни мерки, лични „предпочитания” 

27	 	„При	един	повод	старците	посетиха	ава	Антоний,	а	заедно	с	тях	беше	и	ава	Йосиф.	А	старецът,	искайки	да	
ги	изпита,	каза	едно	изречение	от	Свещеното	писание	и	взе	да	ги	изпитва,	като	започна	от	най-младия,	какво	
означава	това	изречение.	И	всеки	отговори	според	силите	си.	А	старецът	казваше	на	всеки:	„Не	позна”.	На-
края	каза	на	ава	Йосиф:	„Какво	мислиш,	че	означава	това	изречение”?	Той	отговори:	„Не	знам”.	Ава	Антоний	
пък	им	казва:	„Наистина,	ава	Йосиф	намери	пътя,	защото	каза:	„Не	знам”	(Патерик,	св.	Антоний	17).	Подобно	
на	един	библейско-типологичен	образ,	архангел	Михаил,	чието	име	означава	„никой	не	е	като	Бога”,	се	съпро-
тивлява	срещу	разбунтувалия	се	Луцифер	и	с	тази	позиция	открива	цялото	знание,	което	е	имал	за	Бога.	„Той	
не	описва	Бога,	не	Го	обяснява,	той	остава	и	свидетелства.	Това	име	е	израз	на	архангелската	приобщеност	
към	сиянието	на	Божеството,	в	него	е	мярката,	в	която	 този	архангел	проявява	това	сияние”,	както	казва	
митр.	Антоний	Блум.
28	 Срв.	по-горе	цитираната	студия	на	еп.	Атанасий	Йевтич	Пролегомена за исихастката гносеология.
29	 В	Църквата	и	в	нейното	Предание	всичко,	което	принадлежи	на	светците,	е	едновременно	с	това	и	освеща-
ващо.	Това	не	е	нещо	„свято”,	неутрално	и	бездействено,	а	щом	е	свято,	то	е	и	освещаващо.	По	такъв	начин	
се	показва	динамичният,	действеният	характер	на	християнската	святост	–	тя	е	в	същото	време	и	освещение,	
разбира	се,	за	онези,	които	искат	това.	Съществува	още	един	аспект	на	светостта,	който	не	трябва	да	се	забра-
вя.	Това	е	нейната	действеност	или	делотворност,	защото	светостта	във	всеки	случай	поражда	някакъв	етос,	
някакви	добродетели,	качества	и	свойства,	като	напр.	чудотворството	(срв.	св.	Василий	Твърдошки	и	Острожки	
Чудотворец).	В	центъра	е	именно	един	дълбок	богословски	факт,	свързан	със	светостта.	
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и др. такива и подобно на християните през ХI в. (във връзка със светите 
трима светители) казваме, че св. Василий е „по-голям” от Златоуст или че 
св. Силуан (Атонски) е „по-голям” от отец Юстин (Попович) или че еди-кой си 
е „по-убедителен” светец от други, а понякога смятаме светите мъже за „по-
силни” в сравнение със светите жени. Всеки път, когато отсъждаме по такъв 
начин („съдим” в евангелски смисъл), забравяме, че светостта се отнася към 
ипостаста, т.е. към потвърждаването на неповторимостта на една личност 
в абсолютното значение на това понятие. Нещо повече, по такъв начин ние 
несъзнателно свидетелстваме, че сме „уловени” от светските критерии: с 
позоваването на пола, на функцията или на ролята или дори на определен 
психологичен опит. Затова често пъти някои християни дават предимство 
на своя „старец” духовник за сметка на епископа. Забравя се обаче, че онзи, 
който събира поместната църква в едно Тяло, не е духовникът, а епископът! 
В еклесиологичен смисъл първенство има епископът. Църквата не може да съ-
ществува без „първия”, началника на една поместна евхаристийна общност, 
за което свидетелства и историята на съборите. В историята на съборите 
не се е случвало вместо епископа да са изпращани изключителни духовници30, 
макар тяхното влияние в догматически смисъл да е било неоценимо, като на-
пример св. Максим Изповедник. 

6. Как се вписва в тази еклесиологична картина нашето преживяване на све-
тците като „съвършени”, макар да допускаме, че те са имали човешки слабо-
сти? Ако искаме да следваме личностния път на познанието в противополож-
ност на природния, преди всичко не трябва да основаваме нашето отношение 
със свет ците изключително31 на основата на техните „свойства” или върху 
тяхното „въздействие” над нас. Когато гледаме светците през лупата на 
общите за повече от едно същество „качества”, тогава се губи неговата 
абсолютна неповторимост32. Такива качества, иначе сами по себе си важни 
за идентичността на светеца, стават онтологично персонални само посред-
ством ипостаста, на която принадлежат. Въпреки че човешката ипостас е 
трагична, а „Житията на светците описват не нещо друго, а човешката реал-
ност в историята, тя все пак е истинска поради това, че отразява есхатоло-
гичната уникалност на човека и изкупва самата човешка природа. Доколкото 
ипостаста е несводима до моралните и психологични свойства, то единствено 
благодарение на нея можем да приемем другия. Ако не е така, другият би бил 
неприемлив, както това се вижда в извънцърковния опит. Това е единствената 
причина, а аз не съм намерил нито една друга, поради която християнското 
предание пренебрегва очевидни „обективни” слабости на хората и провъзглася-
ва такива хора за светци. Въз основа на практиката на византийската икона 
о. Стаматис Склирис показа теоретично, че това е възможно само защото 

30	 За	щастие	отговорът	на	този	въпрос	е	даден	в	Древната	църква,	в	която	е	установена	еклесиологичната	и	
каноничната	връзка	между	съборността	и	Евхаристията.	Съборите	винаги	са	били	епископски.
31	 	Във	всеки	случай,	ние	като	човеци,	и	при	това	психологически	същества,	търсим	начини	да	се	свържем	
с	другите	личности	по	психологически	начин.	Все	пак	това	не	трябва	да	доминира,	нито	да	определя	нашето	
отношение	със	светците,	което	трябва	да	бъде	свободно	от	психологически	„пристрастия”.
32	 Срв.	илюстративния	анализ	на	тази	проблематика	у	М.	Пруст	(В търсене на изгубеното време):	„Нашата	об-
ществена	личност	е	дело	на	мисленето	на	другите”	(…)	„Но	дори	и	тогава…	ние	не	сме	здрава	съставна	цялост,	
която	е	тъждествена	за	всеки	(identique	pour	tout	le	monde),	която	всеки,	само	ако	иска,	може	да	опознае”.
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християнските житиеписатели гледат на светците, както и на другите хора 
и събития, през перспективата на бъдещето”33.

7. Следователно не всички светители са „догматически” учители в академичен 
смисъл. (Съществува, естествено, категория светци под името „учители” и тя 
е наистина запазена за великите догматически отци на Църквата). Понякога 
при тях може да срещнем и догматически несигурни и противоречиви изрази. 
Дали обаче това означава, че те не са „свети”? Да се постави такъв въпрос 
означава отново да се говори в контекста на някаква друга, но не и православ-
на агиология. Във връзка с това е ценно наблюдението на о. Йоан Майендорф, 
според когото понякога духовните поучения на някои подвижници са подтиквали 
техните съвременници, та дори и по-късни поколения, да забравят някои доктри-
нарни колебания, понякога и директни ереси, на съответния аскет. Така, казва 
о. Йоан Майендорф, съчиненията на Евагрий, анонимния автор (най-вероятно 
монофизит), след това св. Исак Ниневийски (несториански епископ) или на За-
пад – св. Йоан Касиян, са останали сред класиците на християнската духовност, 
независимо от формалните осъждания на споменатите автори34. Някои подвиж-
ници пък са напускали пустинята, когато е трябвало да се защитава догмати-
ческата вяра, като напр. св. Антоний Велики или св. Даниил Стълпник, който се 
е съгласил да слезе от стълпа, когато узурпаторът Василикос, подтикнат от 
монофизитите, е застрашил Православието; намесата на Даниил във възста-
новяването на мира в Църквата и в Константинопол е преразказвана с много 
необичайни детайли.

***

„Бедният светец няма славословие”, т.е. свещена служба, а може би и храм 
в негова чест. „Непоследователността” и антиномичността на Църквата по 
този въпрос произтича от нейното безсилие да „покрие” и „заключи” истори-
чески всичко, понеже, както видяхме, последният съд се намира в есхатона, в 
Божиите ръце. Истинността на горната уговорка се потвърждава например в 
много светци, дори и апостоли, като например св. Симеон Нови Богослов, тъй 
като неговото място в църковните свещени служби е твърде скромно (никъде 
нито един храм не е бил посветен на негово име)35. Аналогията на светците 
с Христос е напълно уместна. В живота на светеца е тайната на неговата 
месианска личност (личността на Богочовека, Изкупителя на света), открита 
на света постепенно, стъпало по стъпало, повече чрез загатване, отколкото 
открито и триумфално. Едва чрез неговата смърт и възкресение, чрез слиза-
нето на Светия Дух и преживяването на Древната църква неговата слава се е 
проявила в пълнота – „слава като на единороден от Отца, пълен с благодат и 
истина”. За виждането на тази слава са били необходими други очи, очите на 

33	 Вж.	Склирис,	С.	У огледалу и загонетки,	Београд,	2005.
34	 Както	казва	Петър	Йевремович	(съвременен сръбски психолог и философ – б. пр.),	за	обикновения	човек	
големите	богословски	спекулации	означават	малко.	Той	трудно	може	да	припознае	в	тях	нещо	близко	за	собст-
вения	си	живот,	за	живота	на	обикновения	смъртник.	Необходим	е	посредник…	голям	праотец,	светец	или	
герой.	
35	 За	това	вж.	Кривошеин,	В., Преподобни Симеон Нови Богослов,	с.	250.
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вярата, както е станало при явяването на възкръсналия Христос на учениците 
и мироносиците. Като че ли само кончината на човека прави възможно да забе-
лежим истински неговата личност. Апостол Павел, имайки тази есхатологична 
перспектива, казва: „Помнете вашите наставници… гледайте на извършените 
от тях дела”. Това е така, защото тяхното съизмерване със смъртта е ключов 
и преломен момент на проверка на истинността на тяхното битие. И естест-
вено – на тяхната светост. 

Превод от сръбски: Свилен Тутеков
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Дъглас Найт преподава християнска теология в Лондон. Автор е на 
получилата широка известност:  The Eschatological Economy: Time and 
the Hospitality of God (Eerdmans, 2006) и е съставител на сборника The 
Theology of John Zizioulas: Personhood and the Church (Ashgate, 2007) и 
John Zizioulas, Lectures on Christian Dogmatics (T&T Clark 2008).

Дъглас Найт

ЙоаН зизиулас за 

есХатологията и личНостите
1

Православният богослов Йоан Зизиулас бива свързван най-вече с християнската 
доктрина за личността, лицето. Понятието за личността събира в едно двете 
теми – за причастието и за свободата. Зизиулас настоява, че ако съществува 
една личност, тогава трябва да има и много личности: на понятието е вътреш-
но присъща множественост, релационност и в същото време то гарантира на-
шата своеобразност. Като прави дистинкция между личност и индивид, Зизиулас 
противопоставя човека, който е взаимосвързан и интегриран, и човека, който 
е разобщен и изолиран от другите. Според християнската доктрина Христос 
е личността, в която всички ние можем да бъдем личности. Христос идва при 
индивидите, несвързани с никого другиго, и ги събира в причастие, тъй че те да 
станат личности, свързани с всички други, и всъщност, свързани с всичко, което 
самите те не са. Това католично битие, което е едновременно един и много, 
се ражда в историята, като в есхатона то ще се окаже истината за цялото 
човечество. В Христос времето и историята се движат напред към това въз-
съединение, в което всички твари откриват своето истинско единство и разли-
чие. Това събиране заедно на всички неща се проявява в историята, в Църквата 
и в събитието на евхаристията. За християнското богословие понятието за 
личността се съотнася с времето и целта и по този начин – с есхатологията. 
Увереното познаване на богословието на гръцките Отци помага на Зизиулас да 
изложи логиката на християнската доктрина за личността с несравнима яснота 
и именно това прави неговия възглед за личностността забележителен и ценен.

Основната тема на Зизиулас е човешката свобода. Първата му интуиция е за 
това, че причастие и свобода не си противостоят, защото свободата бива спо-
собствана, а не ограничавана от взаимоотношенията ни с другите личности. 
Бог е вътрешно присъщо причастие и свобода и Той простира това причастие 

1	 Текстът	представлява	глава	от	сборника:	Phenomenology and Eschatology: Not Yet in the Now,	eds.	Neal	DeRoo	
and	John	P.	Manoussakis	(Ashgate	Pub	Co,	2009),	pp.	91-100.	Публикуваме	го	като	своеобразен	анонс	към	пред-
стоящото	издание	на	български	език	на	основното	съчинение	на	митрополит	Йоан	Зизиулас	Being as commu-
nion,	в	поредицата	„Християнска	библиотека”	на	Фондация	„Комунитас”.	Така	читателят	ще	има	възможност	
да	се	запознае	в	резюме	с	основните	идеи	от	богословието	на	големия	съвременен	гръцки	автор.	
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и тази свобода до нас в тялото на Христос – причастието на Църквата. Лич-
ностите, лицата, събрани в това причастие, взимат участие в свободата на 
Бога, а чрез тях и цялото творение ще сподели тази свобода. Обещаната на 
човечеството свобода е била въдворена в това тяло; всяка специфична обосо-
беност е усъвършенствана в него, тъй че в това причастие многообразието и 
самото съществуване на творението не ще имат ограничения.

Причастието означава едновременно едност и другост, различие, но и единение. 
Отец, Син и Свети Дух са критерият и гарантът за тази другост. Тези бо-
жествени Лица са истинно други и източник на всяка другост. И именно Те ни 
полагат и утвърждават като различни от Бога и един от друг. Божествените 
Лица са гаранция, че въобще съществуват различни неща, че изобилието от би-
тия и творението като цяло не са отклонение. Като свидетелство за Своята 
воля да способства и поддържа това изобилие от специфични обособености, Бог 
е внедрил причастието Си като общност в света. Тази общност е Църквата, 
знакът и иницииращото събитие на тази множественост в причастието.

Личности или индивиди?

Схващането на Зизиулас за човешките бития противоречи на голяма част от 
западната интелектуална традиция, за която съществува един базисен пред-
разсъдък, че ние не можем едновременно да бъдем и заедно, и свободни. Тази 
традиция възприема човека като изолирана единица, отделима от всички други 
бития, и вярва, че всеки от нас трябва да утвърждава себе си срещу всичко 
различно от него самия. Индивидът се бори срещу ближните си, срещу общес-
твото като цяло, като ту се досяга до тях, ту се оттегля, но в крайна сметка 
е неспособен да установи собствената си идентичност. Доколкото никоя твар 
в предел не е способна да узнае нещо, което не е самата тя, то другостта и 
самото съществуване на всяка твар, и следователно на света, е под съмнение.

За Зизиулас индивидът е по съществото си отсечен и отделен от всичко, което 
не е той самият, и в този смисъл „индивид” е трагическо и дори демонично по-
нятие. Личността, от друга страна, не е индивид, а множествено битие, което 
включва и представлява целия свят на взаимосвързаностите2. Идентичност-
та на една отделна личност не може да бъде открита някъде дълбоко в тази 
личност: тя няма „аз”, център, душа или друга форма на лично съществуване 
преди взаимоотношението си с другите. Идентичността на всяка личност се 
конституира и поддържа навсякъде от всички. Зизиулас не казва, че личност-
та е функцията на много други личности, защото тогава въпросът би бил кои 
личности и коя общност? По-скоро всяка личност е функцията на всички други 
личности; всичките личности се явяват конститутивни за битието на всяка 
личност в света.

2	 John	D.	Zizioulas,	Being in Communion: Studies in Personhood and the Church	(London:	Darton,	Longman	and	
Todd,	1985)	pp.	27–65.	Той	се	разпростира	върху	това	противопоставяне	и	отношението	му	към	богословието	
на	кападокийските	Отци	в	Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church	(London	and	
New	York:	T&T	Clark	2006)	pp.	171–7.
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Логиката на това твърдение е богословска и есхатологична. Дори и в пълна хар-
мония целият свят е в предел недостатъчен, за да поддържа битието дори на 
една-единствена твар в него. Но този свят няма друга логика освен тази на Бо-
жие творение и Творецът му е свободен да присъства за Своите твари в него, 
тъй че те да съществуват в едно домостроителство с Него. Тричните Лица 
са конститутивни за всички други личности на творението и затова трябва да 
бъдат включени сред личностите, лицата на света. Бог призовава към битие 
онова, което Самият Той не е, и го поддържа, тъй че то да може да откликне 
на Неговия зов в свобода; нашето приемане на този зов и Божието приемане на 
нас самите ни дава нашето съществуване. Триединните Лица на Бога, които 
съвършено могат да дават и връщат битието си едно на друго, могат също 
така съвършено да дават и връщат и нашето битие, и така се явяват пълното 
и достатъчно условие за човешките личности. Именно защото Бог вличностява 
други, условията за личностност за всички са изпълнени.

Предназначението на Тварта

Разгледана независимо от Бога, тварта е индивид. Индивидът е трагически3. За 
да поддържаме себе си, ние разкъсваме животински тела и ги поглъщаме и така 
чрез тяхната смърт удължаваме престоя си в живота. Ние започваме същест-
вуването си чрез секс и сме привличани един към друг, за да се възпроизвеждаме; 
но с това ние не възпроизвеждаме и поддържаме себе си, а възпроизвеждаме 
само деца, които, обаче, колкото и да приличат на нас, не са нас и които в 
крайна сметка ни изместват напълно. Ние сме подтиквани от желанието си 
да бъдем с другите, но ограничеността на нашето собствено тяло ни отказва 
тази причастност.

Августиновата богословска традиция е приемала, че смъртта е дошла в тво-
рението, за да накаже непокорството на човека. В противовес с тази традиция 
Зизиулас настоява, че доколкото всички тварни неща имат начало и са ограниче-
ни от граници, те имат също и край и така смъртността е вътрешно присъща 
на света. Но всяка твар е сътворена да прекосява граници в пътя си към сво-
бодата и причастието. „Нищо не е било сътворено съвършено отначало. Всичко, 
включително най-вече човешкото същество, е било предназначено да израст-
ва към съвършенство”4. В изолация от есхатона всяка твар остава в незряла 
форма, а творението като цяло остава затворено в смъртността. Доколкото 
творението не е източникът на собствения си живот, то остава податливо на 
разложение обратно в нищостта: всички сътворени неща, оставени на себе си, 
клонят към разделение и потъване в изолация и окончателен разпад. Ако човекът 
не го освободи, творението остава безредно, тъй че нищо в него не достига 
изпълнение. За разлика от Августиновата традиция гръцкото патристично бо-
гословие свързва понятието за грях с есхатологията, защото грехът е свързан 
със свободата като цел и край, към който е насочено всичко. Грехът не е откло-
нение от някакво първоздано състояние, а от онова, което ще бъде.

3	 Zizioulas,	Being in Communion,	p.	51.
4	 Zizioulas,	‘Towards	an	Eschatological	Ontology’	(Непубликуван	доклад,	изнесен	в	King’s	College,	London,	1998)	
p.	6.
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Бог безкомпромисно иска абсолютна свобода за човека5. Ако човекът не успее 
да стане свободен, творението губи всяка надежда за дългосрочно бъдеще. А 
човекът е паднал не защото е изискал свобода, а понеже не е упражнил посред-
ническата си роля за творението, за която той е бил сътворен. Независимо от 
грехопадението, жизненоважно е човекът да се стреми към свободата. Той е 
призван да донесе свободата в творението и по този начин да му даде бъдеще: 
тази есхатология е централна за християнската доктрина за творението.

Човекът като посредник на творението

За да живее светът, смъртта трябва да бъде преодоляна. Но само взаимовръз-
ката на любовта, свободно пожелана и от двете страни, може да превъзмогне 
ограниченията на нашия живот. Смъртта е последният предел. Тварните бития 
не са застрашени от смъртта само докато са в причастие с живота, който, 
бидейки нетварен, няма предел. На човека е предложена Божествената свобода 
да решава свободно и от името на цялото творение дали да участва в при-
частието и живота на Бога. Понеже цялото творение съставлява тялото на 
човека, материалността участва в решението му. „Материалното творение по 
този начин би се освободило от своите собствени ограничения и бидейки по-
ложено в ръцете на човека, то само би придобило едно лично измерение; би се 
вчовечило”6. 

Бъдещето на света и оцеляването на творението като Божествен план зави-
си от човека7. Зизиулас разяснява, че понеже творението е имало начало, то е 
крайно и ще свърши, а понеже това е така, смисълът и истината на всеки негов 
дял е под въпрос. Неохотата на човека да вземе свободата си във взаимовръзка 
с Бога е забавила достигането на тази свобода за творението и тъй творе-
нието продължава да бъде удържано от собствената си смъртност. Ако творе-
нието не оцелее, самата му истина се подлага на съмнение. Затова творението 
чака идването на битието, което се определя не от своето начало, а от своята 
цел – човечеството, което разделя свободата на Бога.

Човекът е направен за взаимосвързаност с Бога, Който винаги е желал да бъде с 
човека и е искал човекът да знае това и да се радва от това. От самото начало 
Бог е имал замисъл да се въплъти за човека: ако човекът не бе паднал, той щеше 
да бъде трансформиран постепенно в Христос, т.е. в човек-с-Бог. Сега, обаче, 
един само човек – Христос – е действал решително като такъв посредник. Той 
е установил взаимовръзка с всички хора, въвел е всеки във взаимовръзка с всич-
ки други и чрез тях е обединил цялото творение с Бога в Своята собствена 
личност. Христос е истината на човека и творението, подкрепяна през всички 
граници от безграничното причастие с Бога.

5	 Zizioulas,	“Preserving	God’s	Creation:	Three	Lectures	on	Theology	and	Ecology”	(King’s Theological Review	12,	
1989,	pp.	1–5,	41–5;	13,	1990,	pp.	1–5).	Third	lecture,	p.	3.
6	 Zizioulas,	“Preserving	God’s	Creation,”	Third	lecture,	p.	4.
7	 Zizioulas,	Lectures in Christian Dogmatics	(London	and	New	York:	T&T	Clark,	2008),	Chapter	14,	“The	Doctrine	
of	Creation”.
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Макар първоначално човекът да е отказал да действа като свещеник на тво-
рението, в Христос той се заема с тази задача и действа откъм свободата 
на края, а не от ограничението на своя произход. Той преодолява смъртността, 
присъща на тези начала и краища, и така освобождава творението за живот с 
Бога. Тъй че в крайна сметка е определящо не това как са започнали нещата, а 
как достигат своята цел и изпълнение. Краят пре-определя началото: „есхато-
нът дава битие на историята”8.

Само Бог, Който е свободен и не дири нищо за Себе Си, може безкористно и 
така истинно да ни даде признание и по този начин да утвърди кои сме ние. Бог 
не е застрашен от ничие съществуване, доколкото по Негова воля именно всичко 
се ражда за съществуване. Той е свободен да обича и утвърждава всичките си 
твари без ограничение, и в любов Той простира до нас тази свобода. Така че, 
в последна сметка, именно благодарение на нейното приемане и признаване от 
Отца, всичко има идентичността и съществуването, което има. Христос ни 
предава на Отца, отнасяйки се към нас и към цялото творение като към едно 
цяло със Самия Него. Той постоянно ни въздига към Бога и накрая ще ни предаде 
на Бога: нашето съществуване е утвърдено именно защото Отец ни получава 
от Него. И ние можем в свобода да решим, че сме били наистина подобава-
що идентифицирани, че нашата свобода и нашето съществуване са най-сетне 
обезпечени и затова можем да се радваме.

Началото започва да се брои от Онзи, Който е в края и от Когото всички начала 
и краища приемат своята насоченост. Като взима света в Свои ръце и творче-
ски го интегрира и препраща към Бога, Христос довежда човека до причастие с 
Бога. „Човекът и светът вече не са затворници в своето минало, в греха, тле-
нието и смъртта. Миналото е утвърдено дотолкова, доколкото то допринася 
за края, за идването на Царството”9. С това, че човек въздига творението към 
Бога, то се освобождава от собствените си ограничения и става лично.

Нашето формиране в Тялото на Христос изисква такова значение на времето, 
каквото именно е есхатологията. Началото и настоящото положение на нещата 
нямат последната дума. Творението е съставено от много гласове, отправящи 
и приемащи множество приканвания. Но единствено Христос, човекът с Бога, 
може да чуе и даде адекватен ответ на цялото това множество тварни гласове 
и да ги приведе всички в хармония.

Христос е тяхната истинска публика, техният „край” и „цел”, защото Той може 
да чуе, изтълкува и така, истинно и окончателно, да оползотвори всичките на-
чала, които тези призовавания представляват. Всички намират своята посока 
от Иисус Христос, Който единствен може в крайна сметка да ги чуе и утвърди.

Трябва да мислим историята като движение, състоящо се от два вида насо-
ченост: едната е насочеността спрямо края, целта, за които светът е бил 
създаден; другата е встрани от този край. Доколкото краят, целта, определя 

8	 Zizioulas,	“Towards	an	Eschatological	Ontology,”	p.	10.
9	 Ibid.,	p.	19.
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окончателно истината на историята, единствено онези събития, които водят 
към него, ще се окажат притежаващи истинно битие, или битие tout court10. 
Историческите събития на откровението, следователно, са истинни и действи-
телни единствено защото водят към края, от който те са дошли в битие, а не 
са истинни и действителни в себе си11.

Така, следвайки св. Максим Изповедник, Зизиулас настоява, че действително, 
реално е онова, което има реалност в края. Във възкресението Иисус Христос 
е упълномощен да бъде истинно определящият човек, връх и цел на творението 
и гарант за неговото оцеляване. Бъдещето е определено от Христос, човека с 
Бога. Взимайки света в ръцете Си и отпращайки го обратно към Бога, този съ-
вършен човек освобождава творението от провалилото се попечение на човека 
без Бог. Той ще получи и пре-определи всички начала и Той, Който е публиката 
и целта на творението, ще се окаже, че е и негов източник също. Св. Максим 
излага тази есхатологична онтология в своето Ambiguum 7: 

Склонността да се въздига и вижда истинското си начало е била внедрена в 
човека по природа. Онзи който по свой избор култивира доброто природно семе, 
показва, че краят е същият като началото. Наистина началото и краят са едно. 
В резултат на това, той пребивава в действителна хармония с Бога, понеже 
целта на всичко е дадена в неговото начало и краят на всичко е даден в негова-
та крайна цел. Колкото до началото, с получаването на самото си битие човек 
получава и природното благо чрез причастност: а що се отнася до края, човек 
ревностно прокарва собствения си път към началото и извора без отклонение 
посредством добрата си воля и своя избор. И чрез преминаването по този път 
той става Бог, бидейки направен Бог от Бога12.

Според св. Максим всички неща намират посоката си спрямо Словото и така 
участват в диалога, който Логосът инициира и поддържа. Тварите съществу-
ват, като намират местата си в подреденото дело и творение на Бога и се 
движат към Него, добивайки самоконтрол в този свой ход. Онова, което изменя 
на природата си, не намира тази насоченост; то замлъква и не оцелява.

Син и Дух

Способстван от Светия Дух, за човека става подобаващо да казва, че не е Бог. 
Той няма знание за Бога, докато Бог не му даде това знание. Бог е познаван 
в Своето собствено причастие, Синът познава Отца и Светият Дух познава 
Сина. Светият Дух прославя Христос и винаги е с Него; Той пък не може да 
бъде разпознат като „Христос” извън тялото, което Светият Дух освещава за 
тази цел. Като следствие – ние не можем да познаваме което и да било човешко 
битие освен от всички други човешки бития в причастието, което способства 
подобно свободно взаимно узнаване в любов.

10	 От.	фр.,	в	случая:	„и	нищо	повече”.	–	Б.пр.
11	 Ibid.,	p.	9.
12	 Saint	Maximus	the	Confessor,	Ambiguum	7,	in	On the Cosmic Mystery of Jesus Christ	(Paul	M.	Blowers	and	Rob-
ert	L.	Wilken,	eds,	Crestwood,	New	York:	St	Vladimir’s	Press,	2003),	pp.	58–9.
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Духът прави Христос това, което Той е. Христос е от вечност придружаван, 
поддържан и дори конституиран от Духа и така Той „съществува единствено 
пневматологично”13. Именно защото участва в причастието с Бога, на Сина е 
присъща множественост и под формата на Църквата Той позволява на света да 
участва в тази множественост:

Лицето на Христос автоматически се свързва със Светия Дух, което означа-
ва, че се свързва с общност. Тази общност е есхатологичното общество на 
светците, които обкръжават Христос в това Царство. Тази Църква е част от 
определението на Христос. Тялото Христово не е, първо, тяло на индивида Хрис-
тос, а сетне, общност от „много”, а и двете едновременно и заедно14. 

Иисус Христос споделя причастието на Бога с народа, който е Неговото тяло. 
Ние не можем да познаваме Иисус Христос (единия), без едновременно да узна-
ваме Неговата общност (многото). Духът ни довежда в това причастие, тъй 
че ние да можем да познаваме Христос и чрез Христос да можем да влезем в 
причастие, в общение с всички други твари.

Неспособността да разпознаем неразделното единство на Сина и Духа има пе-
чално последствие за единството на света. Когато Синът и Духът биват гле-
дани в изолация един от друг, времевият свят се разделя в осезаемо противопо-
ложни движения на „минало” и „бъдеще”. Миналото е онова, което христологията 
без пневматологията описва: въплъщението на Христос се случва в миналото; 
Христос е затворен в един все по-отдалечаващ се момент и времето сякаш Го 
отнася все по-далеч отвъд нашия досег. Тогава същото, изглежда, се случва и 
с всички нас, останалите: времето ни отнася все по-далеч от всички по-ранни 
генерации. Без пневматологията христологията представлява даденостите на 
историята, но всяка отделна даденост бива отнасяна и става предмет на без-
крайно деление и поглъщане.

Другото движение се отнася до Духа, Който, когато се разглежда отделно от 
Христос, бива приравняван със свободата и спонтанността. За пневматоло-
гията без христология универсалното и специфично обособеното са противо-
положности: резултатът е, че преминаващото време представлява бягство от 
всички обособености в обезтелесената универсалност. Когато минало и бъде-
ще се разглеждат като антагонисти, времето, разбирано като необходимост, 
се втурва между тях. Без христологията пневматологията се превръща в то-
тализиращ принцип, който изличава всяка обособена личност: без специфичните 
Лица на Христос и на Светия Дух, или свободата разрушава причастието, или 
причастието разрушава свободата.

Зизиулас настоява, че само подобаващо пневматологичната христология държи 
ведно времето, изкупвайки цялото изминало време и давайки на всички наши 
отделни времена едно общо бъдеще, като по този начин разкрива, че цялото 
време е благо дело на Бога за човека. Когато се съгласяваме, че единството и 

13	 Zizioulas,	Being as Communion,	p.	111.
14	 Zizioulas,	The ecclesiological presuppositions of the holy Eucharist,	p.	342.
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дистинкцията на тези Лица са фундаментални, ние добиваме специфичното при-
частие на тялото Христово. Духът прави Христос фундаменталната и пределно 
неделима обособеност, личността, от която не съществува по-фундаментална 
частица. В Христос ние бихме могли също така да станем специфични обособе-
ности, които нищо в творението не ще може някога да пречупи. В личността 
на Христос Духът ни държи заедно и така е отговорен за нашето единство; в 
Христос всеки от нас може да бъде уникална и незаменима обособеност, тъй че 
да сме ненамаляващо много личности.

Именно причастието с Бога, познато ни като Църквата, държи ведно цялото 
време като благото време на Бога за човека: човекът и причастието няма да 
бъдат разделени, погълнати и отнесени от времето накрая, времето ще бъде 
сдържано ведно, изкупено от смъртта, избавено и доведено до едно единство, 
вечността на човека с Бога. Времето няма да погълне причастието на Бога за 
човека, а Бог ще поддържа човека във времето без предел и завинаги. Причасти-
ето на Бога, отворило се за нас под формата на Църквата, е по-фундаментално 
от времето. Времето не разделя Църквата: Църквата едини времето.

Католичност

Бог е донесъл причастието Си, общението Си в света, и така е откровил, че 
всички други общности са само частична, но все още не цялата истина. Всички 
общности и култури в последна сметка не успяват да понесат реалната дру-
гост на своите членове; и понеже представляват по-малко от цялата истина – 
те няма да пребъдат.

Църквата, като знак и образ на есхатологичната общност, продължава да изоб-
разява в историята истинния етос на другостта (...) Църквата е мястото 
където (...) в Евхаристията страхът от Другия е заменен (...) с приемането на 
Другия qua Друг15.

Църквата сочи към цялото, защото тя е това цяло в умален вид, идващо от бъ-
дещето. То събира ведно фрагментите, от които светът засега се състои. Ако 
Църквата не извърши своите приношения от всяка част на света, многообрази-
ето и дори съществуването на света би останало под въпрос. Църквата сочи 
към възсъединение на всички неща: самото  съществуване показва, че някаква 
преграда е била пречупена и светът вече не е движен от силите на разделение 
и поглъщане. След като частите вече не са взаимно антагонистични, а се съби-
рат около Христос и се обновяват от Него, всяка от тях е представителна за 
цялото. Християнският народ е огромно събрание, което включва онези, които 
за нас са в миналото и в бъдещето. Това събрание е налично на всяко едно мяс-
то, в което се намира Църквата, във всяка евхаристия.

Ние биваме свързвани със сега живите и с онези, които за нас са мъртви. Макар 
те да са мъртви за нас и помежду си, те не са мъртви за Христос; Той не позво-
лява индивидуализацията на смъртта да ги възобладае. Те са живи, защото Той 

15	 Zizioulas,	Communion and Otherness,	p.	88.
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не прекъсва връзката Си с тях; докато Той продължава тази връзка, те биват 
подкрепяни и не могат да умрат. Макар сега ние да сме скрити един от друг 
в различни ниши на времето, в Своето причастие Христос поддържа всички в 
живот и праща всеки на среща с всички други. 

Възкресението означава, че ти ще бъдеш оживен за мен и аз ще бъда оживен за 
теб: взаимовръзката, която някога сме имали, ще бъде възстановена и взаимо-
връзката, която никога не сме имали, сега ще започне. Дори да сме избягвали 
другите хора, в събитието на възкресението всеки от нас бива обърнат по 
такъв начин, че да се устреми към всички онези, от които е бягал. Нашата вне-
запна среща и последващото преображение в католични бития – в личности – е 
именно възкресението. Ти ще ми дадеш моя живот и аз ще ти дам твоя, понеже 
и двамата получаваме живот от Христос: Той ще ни получи един от друг отново, 
като удостовери приемането ни един от друг. Тогава всяко човешко битие ще 
бъде увенчано или помазано с всички други личности, „Христосано” така да се 
каже, с целия Христов народ.

Есхатонът, в който всички са въздигнати за всички, бавно ни се артикулира от 
времето. Той ни дава само толкова от себе си, колкото сме готови да вземем. 
Също като Иаков, който изпраща стадата напред към Исав, Христос ни праща 
много люде пред Себе си. Ние трябва да Го получим, получавайки всички тях; ние 
не можем да откажем някои от тях, нито да се определим чрез някоя по-малка 
или изключителна група. Посредством ученичеството всеки от нас е очистен 
от своя страх и произлизащата от него агресия и обърнат навън към другите; 
така ние биваме трансформирани от една степен на Христоподобие, към друга, 
от частичното към цялото и съвършеното, за да станем католични личности в 
една неограничена взаимна свързаност. 

Свобода и време

Ако Бог беше повсеместно проявен и неизбежен факт, свободата щеше да е 
невъзможна. Затова Бог сдържа Своята слава, тъй че тя да е тайнство, откри-
то и познавано единствено в свобода чрез вяра. Ако нашите собствени иден-
тичности ни бяха просто дадени от рождение в цялост, свободата щеше да е 
също тъй невъзможна. Така че не е достатъчно, че Христос ни дава нашата 
идентичност: ние също трябва да я вземем в свобода. Идентичността ни става 
истинно наша, когато получаваме всички Негови твари като наши собствени. 
Трябва да ги обичаме, както Той ги обича: тази любов ще бъде свободна, защото 
ще бъде нашият собствен ответ на и участие в любовта, която сме получили.

Нашият живот и дело, способствани от Светия Дух, се състоят в узнаването 
и признаването на другостта на другите личности и така – в атрибутирането 
на абсолютна уникална отделност за всяка от тях16. Христос ни призовава към 
възсъединение в Своето тяло, тъй че никой от нас да не остава във вражда с 
някого от другите. Христос не приема Себе Си като пълен без нас. Той слуша 

16	 Ibid.,	pp.	13–98.
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за нас и независимо колко дълго това ще продължи, Той чака всяка една отделна 
личност да чуе и отговори в свобода. Колкото и дълбоко да сме погребани, Той 
ни чува и може да ни извади и възстанови. Той може да ни изтръгне от взаимна-
та ни хватка, да ни различи от всички други и да потвърди кои сме ние. Докато 
Христос чака – чака и цялото му осветено причастие, и ние също трябва да се 
чакаме един друг.

Бог желае ние да бъдем свободни. Ако бъдещето беше фиксирано или необходи-
мо, то нямаше да е бъдеще, а просто още от настоящето. Бъдеще не може да 
ни бъде натрапено. За нас може да се каже, че сме бития с бъдеще, само ако 
станем и останем свободни: ние трябва да сме доброволни приносители за него, 
защото идентичността ни не ще бъде решена без нашето сътрудничество. Бъ-
дещето е именно Неговата покана за свободата на един живот, споделен с Него 
и с всички други Негови люде.

Нашият живот, следователно, е част от една история, способствана от Светия 
Дух, която поради това, че всички ние трябва да участваме в нея, се разгръща 
през времето. Времето съществува, защото чакаме други да се присъединят 
към нас. С тази вяра ние очакваме възкресението, което ще направи тялото 
Христово пълно. В молитвите на евхаристията ние молим Бога да ни даде всич-
ки, които очакваме, и тъгуваме за онези, които още не присъстват, защото 
тяхното отсъствие означава, че ние още не присъстваме така, както искаме. 
Идентичността на другите люде не ще бъде утвърдена без нашето участие и 
съгласие, но самите ние можем да я потвърдим с радост. Чрез търпението на 
Светия Дух можем да научим как да отвръщаме с признание един другиму и това 
научение в любов се разгръща през времето. Всеки зов от Бога е нова покана и 
призив, който ни освобождава да действаме, и да действаме, като се приемаме 
един друг в любов. Целият Христос и самото ни битие ги очаква.

Подобаващото събиране на всички неща образува задругата, която наричаме 
Тяло Христово. В нея всички личности и в тях цялото творение се сбират за 
всеобща среща и в крайна сметка, в общо признание и любов. Евхаристията 
е цялото, което дава да бъде усетено сред частите, пресичащо тяхната пре-
тенция за самодостатъчност или пълнота, и което ги приканва за тяхното 
много по-голямо бъдеще. Евхаристията донася предвкусването на задругата на 
Светия Дух, също както и събирането на всички неща за единение и ред. Ос-
тавено на себе си, цялото творение се цепи и разединява. Пропастта помежду 
различните неща се разширява, ние биваме затворени във все по-ограничаващи 
подразделения и теглени към окончателно поглъщане. Възкресението е обръща-
нето на тази тяга и евхаристията е срамежливото и питащо присъствие на 
възкресението в нашето време.

От понятието за личност, което израства от богословието на гръцките Отци, 
Зизиулас заключава, че свободата и причастието са еднакво фундаментални. 
Христос е целостта на човечеството и Църквата е това цяло, принасяйки 
себе си на нас във времето. Христос ни изпраща „вноски” от това цяло, тъй 
че в евхаристията неговият цялостен контур винаги да бъде пред очите ни, за 
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да бъде приет или отхвърлен. Когато всеки от нас бъде в състояние да прие-
ме всички други и да утвърди тяхната идентичност в любов, това цяло ще е 
дошло: всяко човешко битие ще бъде помазано с цялостната множественост 
на човека в Христос. Тази богословска есхатология, основаваща се в тази пнев-
матологична христология, ни дава това значение на абсолютната специфична 
обособеност на всяка човешка личност, а по този начин и една много висока 
оценка на човечеството.

Бог е първата публика на човека. Той зове всеки от нас за битие и представя 
всички нас един на друг, тъй че да можем да утвърдим един другиму свободата: 
когато всеки от нас бъде готов да осъзнае, че ние сме познавани и обичани, 
и бъде радостен от това, човешкият живот най-сетне ще бъде на ход. Макар 
бъдещето на творението понастоящем да е скрито за нас в причастието и тя-
лото Христово, то постепенно идва към битие и всяка идентичност и различие 
биват утвърждавани.

Превод от английски: Слава Янакиева
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въНШНият човек

Анамнеза на паметта в постмодерната епоха

Зад вратата туряш твоите спомени: защото, като се от-
върнеш от Мене, ти се разголваш и възлизаш (Ис. 58:7).

Днешният свят е буквално пренаселен със спомени. И то до такава степен, 
че самото ни съ-жителство с тях е като провиране сред „места на паметта” 
(Пиер Нора) и няма как да не отключи в съзнанието ни поредица от въпроси. 
Убежище на какво е удържаната в такива обеми памет? Защо спомените, по-
точно – всичко минало, буквално всичко случило се, е толкова болезнено необхо-
димо на днешния човек? Знак или симптом за какво е непрестанната културна 
асимилация на всички тези разрастващи се до безкрайност (дори до отказ) 
„места на паметта” – агрегати от кондензирано време, често и противостоя-
щи си спомени? 

Няма как да не споменем и цялото това „музеиране” на открито и закрито, 
което трудно може да се обобщи в няколко реда: музеи „на какво ли не”: на хора, 
места и събития; на всякакви ландшафти и брегови ивици (от Белоградчик до 
Лонг Айлънд), защитени в чист вид (като натура), но и като културна обра-
ботка, сиреч вторично „пакетирани” и посещавани с възхита след намесата 
на артисти като нашия сънародник Кристо Явашев; музеи на лични мигове (на 
тоталното уловеното всекидневие: лични дневници, ученически тетрадки и лю-
бителски фотографии) – любима тема и на съвременни инсталационисти (Анет 
Месаже, Кристиан Болтански); на всякакви колекции от предмети и обекти (от 
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копчета и капачки до камъчета и раковини), археологии на спомена и археологии 
на колекционирането на спомени, както и на възпроизводството на всички тези 
спомени във вид на културни стратегии на паметта.

Една от демаркационните линии, белязали края на модерността, безспорно е 
връзката памет–история. На пръв поглед отношението е рефлексивно – памет-
та е ядрото на историята, която пък е „дългът за памет”. Добре познатата 
ни позитивистка парадигма на XIX в. е повече от категорична: историята може 
и трябва да е един вид „точна” или „природна наука”, чиято природа е паметта 
за миналото; миналото е границата, увенчаваща усилията на историка, този 
разпоредител на архиви и следотърсач, който превръща заниманията си в леги-
тимен и легитимиращ разказ за нацията. Или в още по-историцистки термини: 
историята е наука за човека, която проработва политическото, икономическо, 
културно или социално ядро на неговата дейност. А що се отнася до паметта – 
е, там нещата не са чак толкова ясни, но нейното съдържание е „психологиче-
ско”, един вид впечатление, индивидуална или колективна представа, което пък 
е вече проблематично. Философията на границата на ХХ в. също не стига кой 
знае колко далеч. Така например Бергсон в Материя и памет твърди следното: 
паметта е опосредстваност (intermediaire) между усещанията и движенията… 
Ние не виждаме как паметта се разполага в материята, ала добре разбираме, 
по думите на един съвременен философ [Равесон], че материалността влага в 
нас забравата1.

Паметта обаче ни изправя пред редица сериозни и нерешими проблеми. Тя е не 
само представа за миналото, а и негова феноменология, улавяща насрещен по-
ток от събития в тяхната актуалност на апории или решения, колкото и те 
да са частични или несигурни. Впрочем самата тайна на паметта не засяга ли 
тъкмо обекта на нейното съдържание: за какво си спомняме? Спомняме си об-
рази – без значение лица или пейзажи, имена или откъслеци от разговори и тек-
стове. Образи, съхранени и изникващи в паметта чрез работата на анамнезата 
(възпоминанието) по силата на случая или неочакваната реминисценция. Всъщ-
ност онова „какво”, за което си спомняме, е eikon-ът на Платон2, то е образ. Ала 
образ в особена, рефлексивна връзка със своята поява (като тяло на паметта) и 
удържане като точка (съдържание) във времето. Този eikon е наистина загадка 
тъкмо заради природата си на образ, доколкото едновременно е присъстващ в 
ума и някак неуловимо отсъстващ. Паметта е отсъстващо присъствие на обра-
за, тайна на времето. Ето защо е обвързана според Аристотел3 с факта, че си 
спомняме „без нещата”, но „във времето”; този образ/спомен винаги е обитаван 
от нещо предишно, отпечатано в душата. Нещо, което е било „някъде” и което 
представата за него не успява да възстанови, а само констатира; подобие на 
оригинал, който усилието по търсенето (анамнезата) непрестанно извършва; 
нещо, което е и дълг, вярност към времето. Дълг, който може би подтиква и 
една значителна част от съвременните историци да предпочетат да са ис-

1	 Hеnri	 Bergson,	Matière et Memoire,	 Paris,	 1896,	 chap.III,	 p.	 315;	 виж	още	Paul	Ricœur,	 Aux	 origines	 da	 la	
mémoire,	Esprit,	8-9,	2000,	p.45.
2	 Theet.	191	d	passim.
3	 Аристотел,	За паметта и възпоминанието	(Περὶ μνήμης καὶ ἀναμνήσεως),	С.I,1.
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торици тъкмо на паметта като спомен/образ на времето и интимно ядро на 
случващото се, отколкото на историята като класически разказ за миналото4. 

Дали отгласът от тези ни отношения с паметта не внася рязко и трайно обър-
кване в и без това все по-сложните ни отношения с времето?5 Ето анамнеза-
та на съвременната ситуация през погледа на друг голям съвременен историк 
(Франсоа Фюре): историята става тунел, в който човек влиза в пълен мрак, без 
да знае къде ще го отведат собствените му дела, несигурен за съдбата си; от-
нета му е и илюзията за сигурност на познанието за това, което прави. Лишен 
от Бог, в края на този век индивидът от демократичното общество вижда как 
се тресе из основи божеството, наречено история, и се опитва да овладее своя 
страх. Към заплахата на несигурността се добавя и скандалът от едно затво-
рено бъдеще”6.

В резултат от което се стига до днешната ситуация: миналото е вече само 
музей на спомена. Така поне смята днешният човек. И едва ли някой може да го 
разубеди. Съвременното консуматорско общество дори пуска в ход цяла една 
„индустрия на спомена”. При това в оптимума на възможното, в максимума на 
осъществимото: огромен, рекорден поток спомени от всякакъв вид и с всякакви 
етикети се насочва и пренасочва отнякъде към нас. Истински рекорд (по-точ-
но: rec-ord) на паметта, станал възможен сякаш по волята на някаква неведома 
ръка, незримо натиснала копчето за запис. Откъдето насетне всичко е за-паме-
тено, за-писано, описано и подредено пред очите ни, на едно ниво с нас, готово 
за потребление.

Има нещо в така описаните съвременни употреби на паметта, което не може 
да не ни тревожи. Нещо, което по-скоро е знак за нещо друго. Според вече ци-
тираната анамнеза на образа/спомен става дума за отсъствие, за сподавена 
тревожност и несигурност в по този начин конструирания свят, съшит от 
парчета другост, от летливи спомени; налице е някаква ситуация на разпад или 
полуразпад, принуждаваща всички нас, дори и несъзнателно, да градим стратегии 
на защита чрез паметта.

Описаният по този начин симптом, който все по-остро усещаме с всеки миг, 
едва ли датира от днес. Днешната култура (…) е културата на хора, които 
никога не са били млади. Само асимилирането понастоящем може да доведе до 
равновесие. Придвижването на това съзнание за в бъдеще анулира всякакво 
наивно живеене, каквито и да е възможности за равновесие. Нещастието на 
днешния човек произтича от невъзможността за съществуване понастоящем. 
Бъдещето е елемент на несигурност, а, от друга страна, нищетата го кара да 
се разпада в настоящето. Диагнозата е на Емил Чоран, при това дадена в един 

4	 Особено	в	школата	„Анали”	–	Пиер	Нора,	Жак	Льо	Гоф	и	др.	Виж	Жак	Рьовел,	Парадигмите на Аналите,	в:	
Есета по история и историография,	София,	ДНЧО,	2010,	с.	17–46.
5	 K.	Pomian,	Sur l’Histoire,	Paris,	Gallimard,	1999,	p.235.
6	 F.	Furet,	Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée communiste au XX siècle,	Paris,	Robert	Laffont	,	1995,	p.	808.	
Целият	дебат	по	днешната	несигурност	на	историята	дава	Франсоа	Артог.	Виж	бълг.	издание	на	книгата	му:	
Режими на историчност, презентизъм и изживяване на времето,	София,	НБУ,	2007,	с.	23–28.
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от най-ранните му румънски текстове, датиращ от 1932 г.7 И тя, без да е някак-
ва невероятна новост, е важно свидетелство за разлома между модерността и 
епохата след, че и след нея (условно представяна като постмодерност).

„Външният човек”: дифузността на субекта

Безумници, не Същият ли, Който сътвори външното,  
сътвори и вътрешното? (Лук.11:40)

Какво ни дава това съждение в перспективата на днешната ситуация? То е ори-
ентир за наличието на нов универсален хоризонт, в който редица демаркационни 
линии сякаш се заличават и изчезват. Като че ли някакъв чудовищен земетръс 
до такава степен е променил интелектуалния пейзаж и света на представите 
ни, че едва сега някак скришом, полушепнешком се осмеляваме да признаем пред 
самите себе си за настъпилата промяна. Там, където някога е имало твърда 
земя и опора за стъпките на мисълта, днес е зейнал не просто дълбок процеп, а 
истинска бездна. Разломът е повече от сериозен, при това става дума и за раз-
рив във времето, чиято анамнеза тепърва се опитваме да снемем. Хана Арент 
в класическата си творба Проломът между миналото и настоящето8 диагности-
цира този проблем на днешната човешка участ като проблем за мъчителното 
осъзнаване днес на отстоянието във времето: между нещата, които още не са 
тук и тези, които все още са налице. Основната теза на Арент е, че в края 
на модерността времето на историята забавя ход. То спира и някаква дълбинна 
структура на западната култура внезапно се сгромолясва върху главите ни.

Оттук и усещането за срив на трансценденцията, за невъзможност човешко-
то съществуване да бъде ориентирано към вектора на една отвъдност и пре-
връщането му единствено в хоризонтално съществуване, в чиста отсамност. 
Което пък ни връща и към анамнезата на паметта: протяжност, безкрайно 
разширение в тази отсамност, в съчетание с грижи по нейното запълване и 
попълване с образи (тела) на паметта.

Случило се е и се случва нещо, за което все по-ясно си даваме сметка. С края 
на модерността и в периода, който най-често изразяваме с думата „след”, без 
да сме в състояние точно да определим какво точно следва след него, е на-
стъпило сериозно разместване на пластовете. Неясен обаче e субектът сред 
случващото се: „кой” ще разкаже, „кой” ще опише ситуацията на разлома, за 
чия „памет” – индивидуална или колективна – става дума? Фигурата, която 
кристализира в хоризонта на описаната редукция, е доста необичайна: едини-
чен, атомизиран индивид, особено конструиран, който дори не е точно „аз”, не 
е субект в същинския смисъл на думата, доколкото от него е снето бремето 
на универсалността, сиреч на отговорността. В този редуциран след-модерен 
хоризонт субектът се възприема в неговата конкретна даденост: не като ня-
кой, не като „аз”, а по-скоро като обект, като външно тяло в опит за „улавяне 

7	 Емил	Чоран,	Размисли за нищетата,	във:	Самота	и	съдба,	Humanitas,	Bucharest,	1991,	р.54.
8	 Hannah	Arendt,	The Gap Bethween Past and Future,	in:	Bethween	Past	and	Future,	Eight	exercises	in	political	
thought,	Faber	and	Faber,	1968.
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на реалност”. Животът, вертикално стеснен, в същото време придобива нова 
и особена, хоризонтално-физиологична дълбочина. И степените в този живот са 
сякаш други: актуалност, прекъснатост, фактичност. 

Съвременният човек е дифузен персонаж, неизброимо бродещ. Той е физиологич-
но конкретен, но и както казахме, субективно анонимен; едновременно „всеки” 
и „никой”, nobody, evеryman. Той e винаги другият, анонимът, шепотът на об-
ществата9, доловим в така описаното разширяване на живота. Персонаж, по 
думите на отец Мишел дьо Серто, който винаги е част от гъвкавата и непре-
късната тълпа, от тъканта без прокъсвания и кръпки, един (количествено) от 
цифровите реки на улицата. 

В опит да го разберем, нека приемем следното: средата на тази следмодерна 
традиция си остава силно белязана от класическата физика, независимо от 
виртуалната опаковка на новата дигитална култура. Поради липсата на уско-
рението от края на историята, за което говори Франсоа Фюре, съвременното 
съществуване си е чиста протяжност: то няма смислозадаващ център, нито 
предел. Вследствие на което изчезва и универсалният хоризонт на норматив-
ността, ала не и самата норма. Животът все пак не е отстранен, сиреч изли-
чен, а „остранен” (според известната категория на Виктор Шкловски). Фактът 
се превръща норма, защото хората се възприемат като самоидентичности. 
Установява се партикуларизъм вместо универсализъм10. 

Цивилизацията на универсалните ценности днес определено бива смятана за 
нещо демодирано и репресивно. Всичко се свежда до решаване на текущи про-
блеми. И доколкото в света на единичностите все пак трябва да съществуват 
някакви норми, някакви правила (включително етически), то те се приемат като 
конвенция (заварено положение) и дискусия по техния произход просто не може 
се води. Тя е безпредметна. 

Така е, защото е „така”. Всички „единичности” (сингуларности) са редоположени, 
изтъкнати и изложени в тяхното своеобразие. 

„Друго” просто няма. Tertium non datur, както гласи законът за изключеното 
трето. Отвъдното не съществува. Има само факти, които са налице; миговете 
се улавят и регистрират, защото ги има и има само тях. Времето и без това е 
необратимо, то не може да бъде образ на нищо, още по-малко на вечността. А 
нея я няма, защото такава дума в съвременния речник на политически мисловна-
та коректност просто няма. Тя е „езикова игра”, културен реликт. 

В така очертаната културна дифузия на миговете паметта безспорно има своя-
та роля. Паметта е фотография. Фиксация и констатация на наличност. Или 

9	 Виж	някои	негови	характеристики	у	отец	Мишел	дьо	Серто,	Изобретяване на всекидневието,	София,	ЛИК,	
2002,	с.	59.	
10	 Политиката	на	все	по-ясно	търсени	и	откроени	малцинствености	е	едно	от	следствията	на	този	партикула-
ризъм.	Единичността,	фрагментаризирането	на	цялото,	става	особено	важна	и	водеща	в	съвременния	дебат,	
независимо	от	прокламирания	фундамент	на	универсалните	права	на	гражданина.	Те	стават	някак	съмнител-
ни	поради	самия	факт,	че	са	глобални.
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казано с други думи: резервоар, откъдето по конвенция ще се извлече и случи 
нормата. Нали, нека повторим, в тази нова парадигма нормата не е някаква про-
зряна ценност, още по-малко пък интуиция, идеща от трансцендентно битие. 
Светът е фактичен, а не идеален. И има смисъл само-в-себе си, но не и в-нещо-
друго. Земното царство, доколкото го има, е наше усилие, което демистифицира 
всяко трансцендентно усилие. Има го само феноменалното, но не и ноуменално-
то. Няма нищо, което би си струвало усилието да се мине отвъд: всичко, както 
казахме, е редо-положено, равно-отстоящо, мимолетно и мигновено. 

Оттук възникват и всички антиномии, които все пак болезнено прорязват и 
израняват съвременната памет: за да има закон, трябва да и има норма. А ако 
всичко е индивидуално, ако човекът е самодостатъчен „аз”, колекциониращ миго-
вете на собствения си живот, как тогава в мириадите от „всички” (и „никой”) 
би било възможно да се зададе някакъв универсален смислозадаващ нормативен 
хоризонт? Ако човек е чиста външност спрямо чужд нему и неизвестно откъде 
пръкнал се свят, как съ-жителството би било възможно, щом нормата е само 
репресия? Човекът в отсамното, който е отсам доброто и злото, приятеля и 
неприятеля, героя и злодея, е особено обективен, по-точно „обектен”; той се 
превръща в обект сред обектите (най-точно казано – в метафора). Това е начи-
нът да се откъсне от непонятните и плашещи дълбини на битието и да влезе 
във вторично нормативна роля – на арбитър на конвенцията, на редо-поставе-
ността с нещата, а не да бъде субект, отвоюващ и изтръгващ от нещата тех-
ния смисъл. На друго ниво изчезва и проблемът със съзнанието. То е вече само 
огледало: огледало, в което светът може да се събере или побере в един отразен 
„аз”, без обаче „азът” да отразява или събира в себе си този свят. Обект сред 
обектите. Подведена е чертата на векове метафизика, заскобено е даже карте-
зианското cogito и най-вече традицията на онзи вътрешен човек (homo interior), 
комуто апостол Павел поверява отговорността за мислите ни (срв. Рим.7:22).

Човекът в следмодерния свят е преди всичко и най-вече външен човек. Тер-
минът може и да не е най-точният, той със сигурност се нуждае от редица 
обговаряния, но пресъздава нещо съществено от порива на модерността. При 
това понятието homo exterior съществува. То изплува тъкмо на границата на 
модерната епоха, в кръговрата от естественонаучни и обективистки парадиг-
ми, отвеждащи към трудовете на знаменития Филип Ауреол Теофраст Бомбаст 
фон Хохенхайм, по-известен като Парацелз11. Накратко казано – homo exterior e 
организъм, лекуван съответно на рецептите на Парацелз винаги индивидуално, 
защото онова, което лекува едни, убива други. Именно нормата на тази органика 
е и в основата на публичните увлечения към уроците по анатомия, към упражне-
нията по дисекция. Обществеността открива и държи да се убеди, че човекът 
е преди всичко тяло, обект, който може и трябва да бъде изучен, а неговият 
край – демонстриран, за да знаем какво със сигурност ни чака. Външният човек 
на Парацелз намира най-логичното си продължение в прочутия „Урок по анато-
мия” на Рембранд от 1632 г. 

11	 Виж	 интересния	 анализ	 на	 Carlos Gilly, Theophrastia sancta – Paracelsianism as religion in conflict with 
established Churches,	 in:	Paracelsus:	the	man	and	his	reputation,	his	 ideas	and	their	transformation,	ed.	by	Ole	
Peter	Grell,	Leiden,	Boston,	Koln,	Brill,	1998,	p.	151-169	(Study	of	History	of	Christian	thought,	vol.	85).	
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Спомнете си тази картина: седмина наблюдатели благоговейно-възторжено са 
наобиколили своя учител; спомнете си и тържествуващия поглед на д-р Николаус 
Тулп, убеден в правотата, в могъществото си, в това, че притежава истината; 
спомнете си за начина, по който държи триумфиращо ножицата, без дори да 
поглежда към тялото, към „външния човек” или по-точно към онзи, който някога 
е бил такъв, ала вече не е. Останало е само нещо „друго”, нещо като восъчна 
обвивка, като отливка от онова, което е било. Просто човека вече го няма, не 
е тук; разсеяла се е всяка възможност да бъде такъв; той, след смъртта си, не 
е част от света на хората, а от света на науката, която го вкарва и удържа 
в своя етос и норма.

С известна сигурност, струва ми се, би могло да се твърди, че съвременността 
възприема нещо от тази версия, зародила се в залата по анатомия. Човекът 
обект има своето интелектуално приложение и след дисекционната зала. Но е 
отрязана всяка възможност за отговорност; хоризонтът е силно, физически ре-
дуциран. Не може вече да става и дума за някакъв „изгубен рай”. Как да опишем 
този външен човек? Може би тъкмо в противостоянието му с онзи вътрешен 
човек на апостол Павел, защото – както казва той – с вътрешния си човек на-
мирам услада в закона Божий (Рим. 7:22). 

На външния човек обаче най-малко са потребни „ново небе” и „нова земя” (Откр. 
21:1); символът на неговото живеене може да бъде оприличен на колело, което 
просто се „върти, върти се в своя път” (Екл.1:6). А пък светът му, „очевидно 
релативизиран, е насочен към привидно конкретното, дори това да са златните 
телци”12. Що се отнася до живота, той е подчинен на траенето, на максимално 
продължителното „дълго траене”, пребиваване в едно дотам проучено, че вече 
почти „мумифицирано тяло”.

Ситуация, донякъде предусетена в един не много познат разказ на Достоев-
ски. Става дума за разказа Бобчето (1873), който днес като че ли придобива 
неочакван „етически” отзвук. В разказа главният герой неочаквано задрямва 
на гробищата и започва да чува гласове, идещи изпод земята; така той става 
неволен свидетел на разказите на погребаните (да ги наречем така), един от 
които пояснява, че докато са живи, хората погрешно смятат тамошната смърт 
за смърт. Според находящия се под друг камък на гробищата Платон Николаевич 
(оттатъшен философ, естественик и магистър) всичко е един вид живот по 
инерция, неразложение на тялото-съзнание. Тогава един от погребаните, силно 
развеселен, лансира следното предложение: щом като „животът там горе е 
лъжа, нека поне тук долу да се живее с най-безсрамната истина”. И един от гла-
совете в разказа на Достоевски предлага следната „етическа програма”: „Да се 
разсъблечем и да се разголим” (разбира се, в преносен смисъл)13. 

Нещо, което би могло да се приеме и като програма на единичния „външен чо-
век”. Нали другият, предишният, метафизичният човек е бил винаги толкова 

12	 Бенедикт	XVI,	Светлина на света.	Разговори	с	Петер	Зеевалд.	София,	Комунитас,	2011,	с.13
13	 Ф.	М.	Достоевски,	Бобчето,	в:	Дневник	на	писателя,	т.	10,	Съчинения	в	12	тома,	София,	НК,	1986,	с.	63.	В	
постмодерния	анализ	на	Борис	Парамонов	формулата	е	сведена	до	„човека	във	всичките	му	почесвания”,	срв.	
Б.	Парамонов,	Конец	стиля,	Москва,	„Аграф”,	1997.	
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обвиняван от кого ли не, включително и от Фройд, в прикритост, в лицемерие, 
в закостенял морал, затова че благодарение на Бога и религията се създава 
илюзия; че човекът приема зададени норми, че си решава всички загадки на този 
свят и напразно се надява, че Провидението бди над дните му.

Фрагментът като факт

…според живота на тоя свят, съгласно с княза на въздушната власт, 
сиреч на духа, който сега действува в синовете на неверието”

(Еф.2:2).

И все пак въпросите остават. Може би, защото ако за вярващия не съществу-
ват въпроси, то за невярващия такива има предостатъчно. Въпросът е: има ли 
отговори?14 

Да се върнем към така разголения външен човек. Отвъд етическата проблема-
тичност на единичния морал и „разголената всепозволеност”, как обаче става 
възможно концептуалното единство на мисълта? Нали метафизически филтър 
по дефиниция е невъзможен? Отказът от концептуално, пък и от каквото и да е 
единство предполага пълна фрагментарност. Тогава се налага изводът, че вече 
живеем в един разбит, „счупен свят” (Le Monde cassé), както впрочем озаглавя-
ва една от най-известните си пиеси Габриел Марсел15. Или още по-точно – „счу-
пен”, преди да се пръсне на милиони парчета, на неизброими фрагменти; свят, 
в който тези фрагменти, хилядите и многобройни частици, дори и фрагменти-
раните, не са безвъзвратно разпилени. Светът е все едно цял, макар и вече да 
не е. А всякакви граници, прекъснатости, дистинкции и наративи са диагноза 
на това негово състояние. И дори тези, които се опитват да наложат или да 
отстоят друга, предишна, универсална гледна точка, да покажат, че границата 
е не иманентността, а трансцендентността, в крайна сметка попадат под 
силата на закона на фрагментацията. Днес метафората и деконструкцията 
са приоритетни в следването и налагането на всеки научен модел. Мисълта не 
просто скъсява дистанцията: въпросът дори не е в отхвърлянето на систем-
ните построения, а на класическата логика, на последователността на преди и 
после. Всичко е само „сега”, в гласа на мига, в пълната разголеност на некон-
тролируемата свобода, щом „животът е лъжа”. 

Картината се прояснява още повече при съпоставка с развоя на съвременното 
изкуство. Самото то от десетилетия е автофрагментарно и повече от пока-
зателно за постмодерната ситуация (La condition postmoderne)16. Всичко в него-
вите модели е разпластено и съзнателно де-формирано. 

Съвременното изкуство стартира с футуризма и кубизма: човекът прехожда в 
предметите, а предметите влизат в човека. Един предмет в картините на Брак 
или Пикасо винаги и задължително преминава в друг предмет; всички плоскости 
са скосени, пластовете на съществуването са преобърнати. Футуристът То-

14	 Elie	Wiesel,	Croire ou ne pas croire:	Signes	d’Éxode,	Paris,	Grasset,	1985,	p.	12.
15	 Gabriel	Marcel,	Le Monde cassé	suivi	de	Position	et	approches	concrètes	du	mystère	ontologique,	Paris,	Desclée	
de	Brouwer,	1933.
16	 Виж	Жан-Франсоа	Лиотар,	Постмодерната ситуация,	София,	НИ,	1996.
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мазо Маринети провъзгласява в един от манифестите си от началото на ХХ 
в.: Нашите тела влизат в диваните, на които седим, а диваните влизат в нас. 
Автобусите се врязват в домовете, край които преминават, а домовете, на свой 
ред, се стремят към автобусите и се сливат с тях. Човешкият образ обяснимо 
се разпръсва и разпластява в цялата тази процедура. И още един цитат от Ма-
ринети: Човекът не представлява повече абсолютно никакъв интерес. И тъй, да 
го отстраним. Да го заместим най-сетне с материята, чиято същност трябва 
да се постигне в поривите на интуицията... Да се замести психологията на 
човека, вече изчерпана, с обзетостта от материята17.

Век по-късно футуристическата атака срещу човека е вече инсталационно ус-
тановена и регламентирана. В съвременното дигитално изкуство акцията, опи-
сана от Маринети, е планомерно, по-точно репрезентативно проведена. Основен 
обект на мнозинството днешни инсталации е човекът обект в модуса на свое-
то „сега” – немонтирани отрязъци от всекидневието му, фикционално траене на 
отделно взет негов миг, значим единствено сам по себе си, но не и в реда на 
глобалното време. Човекът, репрезентиран като част, най-вече част от самия 
себе си (ръка, лакът, стъпало: част = цялото). Инсталациите са репрезентации 
на физическата човешка парциалност, най-често съпоставима с някогашните 
„натюрморти”. В прокрустовото ложе на дигитализираната протяжност чове-
кът е наистина „натюрморт”; той отдавна е „мъртва природа” и само натура. 
И за да не решим, че изкуството е визия с измеренията на частния случай, една 
проекция към съвременната архитектура. В нея, по думите на архитекта Рем 
Кулхас, все повече господстват новите, така наречени „генерични градове”. 
Всички познаваме тези офис квартали, молове и летища, които възникват като 
плод на срещата между ескалатора и климатика; в тяхното съществуване няма 
никаква завършеност, защото те са отказ от каквато и да било памет и исто-
рия; те са възможни единствено в ритъма на постоянните осъвременявания и 
промени; нещо повече, те често изчезват, както са се и появили18.

Единствената трудно решима задача с този странен обект, човека, инак „не-
представляващ никакъв интерес”, е времето, което той винаги по някакъв на-
чин засреща със самото съществуване.

Есхатонът и режимите на паметта

Понеже духът ми се подкрепваше от паметта 
     (3 Ездр. 14:40).

Всъщност кой, ако не времето, е универсалният „беглец”, пита в една от кни-
гите си отец Мишел дьо Серто. Имаме множество времена с всички разлики 
между тях, накъсани от дистанции и отклонения. В днешния свят изключително 
се цени настоящето. И то настоящето в най-чист вид: само като „сега”. Има-
ме диктатура на мигновеността, на частицата „сега”, която трансформира 
всичко, дори историята и паметта в особения режим на „презентизъм” – като 

17	 Цитат	по	Н.	Бердяев,	Кризис искусства,	Москва,	1918,	с.10.
18	 Артог,	цит.съч,	с.19.
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„вездесъщо настояще”19, потопено в злобата на деня.

Най-трудно се прояснява въпросът за бъдещето, който винаги е шаблонът на ис-
торията. Бъдещето е винаги възможно в риска на пресечната точка на човеш-
ката свобода и човешката отговорност. Светът на хората е свят на техните 
решения. И бъдещето на този свят е възможно само като решение. Нещо, което 
диктатът на „сега” не може да приеме, бидейки пълна опозиция на един от най-
четените пасажи от Послание до Римляните20, на християнската парадигма на 
надеждата.

Решението е преди всичко отговорност. В определени епохи отговорността е 
била стоварвана изцяло върху сляпата съдба, което е и водещата теза на ан-
тичната митология. Ето защо, тъкмо като пълен отказ от „едиповия комплекс 
на самоослеплението”, християнската цивилизация „проглежда” за личната от-
говорност на човека, обръщайки взор и към своя Творец. Ала в перспективата на 
„сега” нещата са по-различни: тук е възможно само актуално решение, затова 
и бъдещето са размива в презентизма на настоящето. Така се намалява и от-
говорността от взимането на решения. Те предполагат отстъп, отдръпване, 
отговор и отговорност, а тук нямаме друго освен илюзия за съществуването, 
не толкова тук, колкото сега. Идентична с формулата на Фауст: „Щастието е 
само сега”.

С какво, в края на краищата, е по-различна една религия на Откровението, ако 
не с преосмислянето на настоящето? От една страна, всяко „сега” бива снето 
тъкмо в очакване на есхатона, на края. „Днес е само мост към утре, другото 
днес, преход към вечността” (Франц Розенцвайг). Никой освен Спасителя нe 
знае часа на края, който ще настъпи, когато най-малко очакваме. А историята 
е време, отворено с идването на Христа не само към настоящето, но и към 
неговия фундамент (завръщането), защото историята винаги е била и ще бъде 
история на Спасението21.

Нещо, което най-добре е формулирал Паскал: „Никога не живеем в настоящето. 
Предвкусваме бъдещето и се мъчим да го ускорим, сякаш премного се бави; или 
призоваваме миналото и се опитваме да го задържим, сякаш отлита твърде бър-
зо: толкова сме неразумни, че блуждаем във времена, които не ни принадлежат, 
пренебрегвайки единственото, което ни е дадено. Мечтаем за несъществува-
щото, затваряйки очи за реалното. Защото настоящето обикновено ни нараня-
ва” (Мисли, 172). Реалността, във вид на пълнота, наистина идва със свършека 
на времената, когато външното става вътрешно; вътрешният човек се оказва 
истинското тяло на външния. Така, както в режим на обратимост на времето 
природата е тялото на човека, а човекът – единение на множество индивиду-

19	 Артог,	с.29.
20	 „Защото	нашето	спасение	е	в	надежда.	А	надеждата	за	онова,	което	се	вижда,	не	е	надежда,	понеже,	защо	
ще	се	надява	някой	за	нещо,	което	вижда?	Кога	пък	се	надяваме	за	онова,	което	не	виждаме,	с	търпение	го	
очакваме”	(8:24-25).
21	 Франсоа	Артог,	цит.съч.	,	с.138.	
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ални личности, там, където имаме „всичко у всички” (1. Кор. 15:28)22. Същест-
вуването без край просто губи целта си. Поне във футуристична перспектива, 
където паметта се обезсилва. Друга, съвсем друга обаче би била една анамнеза 
на паметта23, където перспективата се „намества”, по думите на Йоан Зи-
зиулас, между „вече” и „още не” – в перспективата на есхатона, на сетното, 
което снема част от истеричната напрегнатост на сега в друга динамика на 
движението, промяната и събитието. Анамнеза на бъдещето, възпоминание във 
времето, което прави границите пропускливи. Така минало, настояще и бъдеще 
вече не са само „сянка, образ и истина” (според известното тълкуване на св. 
Максим Изповедник), а са проломи в паметта на времето: памет за вечността 
и вечна памет. Възпоминание и завръщане към себе си, предусещане за което 
в някакъв вид откриваме във финала на филма на Андрей Тарковски Носталгия24.
Там героят, натъквайки се на религиозна процесия, ненадейно, със свещ в ръка, 
преплува басейна на своя живот, срещайки сетния си миг сред руините на една 
църква. В този миг пълнотата на неговия живот, пълнотата на „днес” просия-
ва25, както не е било никога дотогава, в нито едно от всичките отминали „сега” 
на дните му. Автентичността на „днес” се възвръща и снема целия хедонизъм 
на всекидневното „сега”, освобождавайки ни от абстрактните и утопични про-
екции на тоталното време „тук-и-сега”, довели покрай всичко друго и до добре 
познатите ни тоталитарни идеологии през ХХ в. Мигът престава да бъде само-
цел; той си възвръща актуалността като все-пълнота и вечна памет. Светът, 
тоест „външното”, е постоянна възможност за памет и премисляне „отвътре”, 
което не само че не отменя историята, но и я изпълва. Ала това е вече дру-
га репрезентация на историческия човек – на човека, открит към истинското 
настояще – към сетното, независимо от удивителното си неведение за това, 
което ще се случи актуално, в дадения момент, „тук-и-сега”. Вечната памет е 
тази, която му придава битие, защото тя и е тази, която спасява, която носи 
надеждата: „Днес ще бъдеш с Мене в рая” (Лук. 23:43).

22	 Виж	Вячеслав	Иванов,	Размисъл върху насоките на модерния дух (Discorso sulli orientamenti dello spiritо 
modernо),	сп.	Християнство и култура,	2011,	брой	62,	с.	84–85.
23	 Jean	Zizioulas,	Déplacement	de	la	perspective	eschatologique.	In:	La	chrétienté	en	débat,	Paris,	1984,	p.	89–
100.	
24	 Виж	кардинал	Томаш	Шпидлик:	Вечная памят,	сп.	Християнство и култура,	2010,	брой	50,	с.54.
25	 За	различията	между	измеренията	на	„сега”	и	„апокалисисът	на	днес”	виж:	Калин	Янакиев,	Два християн-
ски парадокса,	сп.	Християнство и култура,	брой	59,	Зима,	2011,	с.	8–12.
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Тодор П. Тодоров

пладНеШкият демоН1

Пладнешкият демон обитава фантазмения свят на Средновековието, подобно 
на бич по-лош и опасен от чумата, която върлува из световните градове. Той 
прониква в тишината на килиите и дворовете на манастирите, прокрадва се 
в убежищата на отшелниците и пълзи из конвентите на монасите. Такава е 
въвеждащата картина, в която Джорджо Агамбен се връща към основополага-
щи за средновековната култура психологически и теологически фигури. Темата 
за леността и обгръщащото я униние надхвърля онова, което бихме нарекли 
душевна хигиена, и отпраща към някакви по-дълбинни пластове на човешкия 
опит в този свят. Неспособността на философията и изобщо на науката да 
изобрети език, който да е в състояние да обеме и да разреши този опит, е 
често срещана теза сред философите от вече отминалия век. Познанието е 
фрагментирано и разхвърляно около различни фокусни точки и оси на събира-
не, разделени от естествена и непреодолима дистанция. Аби Варбург нарича 
това разцепление между поезия и философия, между вдъхновено-екстатичния 
и рационално съзнаващия полюс на познанието, шизофрения на западната кул-
тура2. Защото това, което често ни убягва, според Агамбен, е фактът, че 
всеки автентичен поетически проект е насочен към познанието така, както 
всеки автентичен акт на философстване е насочен към радостта и удоволст-
вието3. По тази причина, подобно на Варбург, Агамбен смята за необходима 
археологията на онези образи, имащи значението на ядра във въображаемо-
мисловния свят и неговата история и без които адекватното осмисляне на 
неговите реалии би било невъзможно. Това са образите, които остават. 

1 Пладнешкият демон	е	заглавието	на	есе,	което	Джорджо	Агамбен	публикува	в	сборника	си	Станци: словото 
и фантазмът в западната култура.	Вж.	Agamben,	Giorgio.	Stanze: La Parola e Il Fantasma Nella Cultura Occidentale. 
Torino,	1977.
2	 Warburg,	Aby.	Shlagenritual. Ein Reisenbericht.	Berlin,	1988.
3	 Agamben,	Giorgio.	Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture,	in:	Theory	and	History	of	Literature,	Vol.	69,	
Minneapolis	–	London	1993,	p.	xvii.

Тодор П. Тодоров e доктор по философия и преподавател във Фи-
лософския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на 
сборника с разкази Приказки за меланхолични деца. Носител на 
национална награда „Рашко Сугарев“ 2011 за най-добър къс раз-
каз. Член е на Асоциация на писателите в България. Любител и 
идеолог на нощното четене.
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Acedia (леност), tristitia (униние), taedium vitae (досада, отвращение от живота), 
desidia (бездействие) са някои от имената, с които Отците на Църквата 
наричат смъртта, която този особен грях причинява на душата. И въпреки 
че традиционно присъствието му е задължително, наред с останалите по-
роци, в списъците на Summae virtutum et vitiorum, както и в миниатюрите на 
ръкописите и в популярните образи и репрезентации на седемте смъртни 
гряха, вниманието на Агамбен е насочено към една по-древна херменевтична 
традиция, в която това е най-смъртният сред греховете, единственият, за 
който не е възможно никакво опрощение. Става дума за патристическата 
традиция, където основните грехове са не седем, както са познати на за-
падноевропейската теология, а осем – така наречените осем духа на злото. 
В списъка на Йоан Касиан това са: чревоугодничество (gastrimargia), похот 
(fornicatio), алчност (philargyria), гняв (ira), скръб (tristitia), леност (acedia), тще-
славие (cenodoxia) и гордост (superbia). В западната традиция, започвайки от 
св. Григорий, tristitia е подменена и разтворена в acedia и така седемте гряха 
приемат реда, който е познат от популярните илюстрации и алегорически 
изображения от края на Средните векове. По този начин те присъстват и във 
фреските на Джото в Падуа, както и в гравюрите на Брюгел. В този смисъл, 
когато се прави референция към образа на леността, трябва да се има пред-
вид по-сложното взаимопроникване на скръб и леност или бездействие. Това, 
както посочва Агамбен, става особено видимо в археологията на образите и 
иконографичните жестове. Типичният образ, с който средновековната иконог-
рафия рисува фигурата на acedia, е този на жена, която мрачно и неутешимо 
оставя погледа си да „падне“ към земята, докато в същото време подпира 
главата си с ръка. Познати са също така образите на буржоата или клирика, 
които намират утеха във възглавничката, подадена им от дявола. Това, което 
мнемотехническият проект на Средновековието предлага тук за назидание 
на зрителя, не е някакво натуралистично представяне на „виновния сън“ на 
мързеливеца, а представлява екземпларния жест, който позволява на главата 
и погледа да снизходят като емблема на отчаяната парализа на душата пред 
собствената  безизходна ситуация. Агамбен често реферира към историята 
на образите, които правят възможна една по-синоптична и по-близка до пър-
возначението херменевтика. 

Пладнешкият демон напада жертвите си, когато слънцето се намира в най-ви-
соката точка на хоризонта. Според Касиан: „Леността измъчва монаха най-ве-
че към шестия час (circa horam sextam); тя го връхлита в споменатото време 
като треска, която регулярно, все в едни и същи часове, обгръща душата на 
заболелия от нея с жарките си пламъци. (…) Затова немалко от по-древните 
са смятали, че това е пладнешкият демон, за който се споменава в девет-
найсетия псалм“4. Подобно е и твърдението на Йоан Лествичник: „Лекарят 
посещава болния рано сутрин, а леността посещава монасите около обед“5. По 
същата причина и в гравюрата на Брюгел, представяща леността, присъства 

4 De institutiis coenobiorum,	10,	1,	PL	49;	вж.	също	Сума на теологията	2,	2.35,	София	2009,	с.	560	(превод	от	
латински:	Цочо	Бояджиев).
5 Scala Paradisi	13,	PG	88.
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огромен часовник в горния ъгъл, на който вместо обичайните стрелки стои 
образът на ръка, сочеща circa meridiem.

Според Агамбен модерната психология е лишила понятието за acedia от ори-
гиналното му значение, опростила го е и го е редуцирала до престъпление 
срещу капиталистическата работна етика, срещу труда, измествайки по 
този начин по-префинената и сложна феноменология на Средновековието. Пре-
водът на acedia под рубриката на едноизмерния, негативно разбиран мързел 
или бездействие ни лишава от едно същностно разбиране, по-близо до което 
стои средновековната традиция. Там херменевтичният ключ към acedia не е 
толкова леността като такава, колкото мъчителната тъга и отчаянието. 
Унинието в най-интензифицирания му вид. Според Тома от Аквино леността 
е всъщност species tristitiae (вид униние или тъга)6 и по-точно безнадеждност 
по отношение на най-голямото духовно благо, на особеното духовно дос-
тойнство, дадено му от Бога. „И тъй като леността представлява един вид 
тъга, отхвърляща духа, обезнадеждеността в този смисъл се поражда от 
леността“7. Страданието на ленивия, следователно, се състои не в съзнание-
то за някакво зло, а точно обрат ното – в съзерцанието на най-върховното от 
благата. Acedia е тъкмо онова шеметно и ужасено оттегляне или отстъпване 
(recessus) пред задачата, състояща се в мястото на човека пред Бога. Това 
е страховитото бягство пред онова, което не може да бъде избегнато по 
никакъв начин. Затова и acedia е смъртната болест на душата par excellence. 

Усещането за recessus a bono divino съдържа в себе си фундаментална дву-
смисленост, която според Агамбен е една от най-изненадващите фигури на 
средновековната психология. Това, че ленивият се оттегля от своето бо-
жествено предопределение, не означава, че той успява да го забрави или прес-
тава действително да го желае. Ако, теологически изказано, това означава, че 
онова, от което е лишен, което липсва на ленивия, не е спасението, а пътят, 
който води към него, то Агамбен превежда постановката в психологически 
термини: този recessus не се състои в някакво затъмнение на желанието, а 
в преживяването на непостижимостта на неговия обект. Това е перверзията 
на една воля, която желае обекта, но не и пътя, който води към него, и коя-
то едновременно желае и забранява пътя към собственото си желание. Тома 
посочва тази двузначна връзка между отчаянието и пораждащото го желание: 
„Онова, което не желаем, не може да бъде обект нито на надеждата ни, нито 
на отчаянието“. По тази причина в Сума на теологията леността не е про-
тивопоставена на sollicitudo (грижата, вниманието), а на gaudium – духовната 
радост и удовлетворението в Бога8. 

Постоянството и екзалтацията на желанието пред лицето на обект, който 

6	 „…леността	е	някаква	„обременяваща	ни	тъга“,	която	така	притиска	душата	на	човека,	че	нищо	не	му	се	
върши“	Вж.	Сума на теологията	2,	2.35,	София	2009,	с.	560	(превод	от	латински:	Цочо	Бояджиев).	
7 Сума на теологията	2,	2.20,	София	2009,	с.	305	(превод	от	латински:	Цочо	Бояджиев).
8	 „…защото	мързелът	противостои	на	загрижеността,	а	леността	–	на	радостта”.	Вж.	Сума на теологията	2,	
2.35,	София	2009,	стр.	563	(превод	от	латински:	Цочо	Бояджиев).
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самият аз съм превърнал в непостижим, е изразено в популярното определение 
на Джакопоне да Беневенто: „Acedia иска да има всичко, но не иска да прави 
усилие“. Пасхазий Радберт я включва в своите фантастични етимологии: „От-
чаянието се нарича така, защото му липсва стъпката (pes), за да върви в 
пътя, който е Христос“ („Desparatio dicta est, eo quod desit illi pes in via, quae 
Christus est, gradiendi”)9.

Колкото по-непостижима изглежда целта, толкова по-интензивно и напрег-
нато, обсебващо става желанието. Така жертвата на acedia се намира в 
парадоксално положение като в известния афоризъм на Кафка: „Съществува 
точка на пристигане, но не и път“. Никакво бягство не е възможно оттам, 
тъй като не може да се бяга от онова, което дори не може да бъде достиг-
нато. Именно това отчаяно потъване в пропастта, която се отваря между 
желанието и недостъпния му обект, е внимателно и прецизно очертано от 
средновековната иконография във фигурата на acedia. 

Психологическите констелации на acedia са алегорично фиксирани от Отците 
на Църквата в т.нар. filiae acediae (дъщерите на леността). Това са, на първо 
място, malitia (злата воля) – противоречивата и неудържима любов-омраза към 
самото благо, после rancor (гневливост, яд) – бунтът на лошата съвест срещу 
онези, които я зоват към доброто, pusillanimitas – „малката душа“ и съмнение-
то, което се оттегля, пречупено пред трудността и усилието на духовното 
съществуване, desperatio – мрачната и арогантна сигурност, че си вече про-
кълнат предварително, и самодоволното потъване в собственото разрушение, 
като че ли нищо, най-малко от всичко божествената благодат, не би могло 
да осигури спасение, torpor – тъпият и приспивен ступор, парализиращ всеки 
жест, който би могъл да ни изцели, и най-накрая evagatio mentis (блуждаенето 
на ума) – бягството на волята от самата себе си и безспирното лутане от 
фантазия към фантазия (cogitatione in cogitationem). Последното се проявява 
във verbositas (бъбривост) – разпространението на пустословни и монотонни 
приказки; curiositas – ненаситното желание за знаене заради самото знаене, 
което се разтваря във винаги нови възможности; instabilitas loci vel propositi 
(несигурност на мястото или намерението); и importunitas mentis (дързост на 
ума) – капризната неспособност за установяване на ред и ритъм в собстве-
ната мисъл10. 

Агамбен смята, че отдалечаването на модерната психология от същността 
на acedia прикрива едно очевидно сходство на понятията. Така малцина биха 
припознали във filiae acediae същите категории, които използва Хайдегер при 
анализа на баналността на всекидневието и колапса в анонимното и неав-
тентично съществуване. Тук същите понятия стават социологически функции 
в масовото общество – evagatio mentis се превръща в бягството и изключ-

9	 Agamben,	Giorgio,	Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture,	in:	Theory	and	History	of	Literature,	Vol.	69,	
Minneapolis	–	London	1993,	p.	6.
10	 	Agamben,	Giorgio,	Stanzas: Word and Phantasm in Western Culture,	in:	Theory	and	History	of	Literature,	Vol.	69,	
Minneapolis	–	London	1993,	p.	5.
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ването от най-автентичните възможности на Dasein; verbositas е клюката, 
която навсякъде непрестанно симулира онова, което би трябвало да разкрие 
и което поддържа Dasein в еквивокалност. Curiositas е любопитството, което 
търси новото само за да прескочи отново към онова, което е още по-ново, 
неспособно обаче да се справи с това, което наистина му се предлага. Тази 
неспособност за задържане на вниманието произвежда от своя страна посто-
янна наличност на разсеяност и объркване (instabilitas на Отците).

Агамбен разглежда парадокса на желанието, изтласкващо своя обект, и през 
психоаналитичната постановка на Фройд за изгубения обект. В този смисъл 
няма да е неуместно припознаването на същия модел и в психоаналитичната 
философия на Лакан – там обектът е по дефиниция изгубен, екзистенцията 
е принципно лишена от достъп до т.нар. das Ding – големия, но неизвестен 
и непостижим обект на желанието. Тази ситуация на неудовлетвореност се 
поддържа, стимулира и експлоатира едновременно от зрелия капитализъм на 
модерното общество, което непрестанно произвежда малки обекти (objet petit 
a) – безкрайните обекти на консумизма и медийния спектакъл, които по сила-
та на acedia постоянно интензифицират, нагнетяват желанието, а оттам и 
фрустрацията, която като в омагьосан кръг произвежда още повече консума-
ция. След 60-те и 70-те години на XX век много автори като Жил Липовецки, 
Кристофър Лаш, Чарлз Тейлър и разбира се, Агамбен говорят за хипермодер-
ния аморфен човек, поставен в ситуация на вакуум. В култура, която снема 
и нивелира всички големи обекти (социални, политически, религиозни и т.н.), 
свеждайки ги до чисто количествени натрупвания или до утопии, човекът е 
оставен сам с дъщерите на acedia.

Но Средновековието не оценява само негативно значението на acedia. На 
tristitia mortifera (смъртоносното униние) или tristitia diabolica Отците проти-
вопоставят tristitia salutifera (или utilis – полезна; или secundum Deum – според 
Бога), която е двигател на спасението и „златният остен на душата“ и като 
такава следва да бъде считана не за порок, а за добродетел. В екстатичното 
възхождане на Scala Paradisi на Йоан Лествичник седмото стъпало е заето 
от „скръбта, която създава радост“ и определена като „тъга на душата и 
болка на сърцето, което винаги търси онова, за което е неутолимо жадно; и 
докато е лишено от него, тревожно го преследва с викове и вопъл“11. По същия 
начин Августин определя скръбта като gemina – близнак: „Открих, че тъгата 
е двойна, в действителност са два вида скръб – една, която работи за спа-
сението, и другата, зла. Едната води до покаяние, другата – до отчаяние“12. А 
също и Алкуин: „Има два вида скръб: една, която води спасение, и една, която 
води мор“13.

И тъй като желанието остава фиксирано в онова, което се представя за 
недостъпно, то acedia е не само бягство от, но и бягство към, което кому-

11	 Ibidem,	p.	7.
12	 Augustinus,	Liber de conflictu vitiorum et virtutum,	PL	40.
13	 Alcuin,	Liber de virtutis,	33
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никира със своя обект под формата на отрицание и липса. Така всеки жест, 
извършен в бягството, е и свидетелство за трайността на връзката, която 
го свързва с неговия обект. Изглежда, че мъчителните движения на страдащия 
от acedia отварят пространство за епифанията на недостижимото. Лениви-
ят свидетелства за загадъчната мъдрост, според която надежда е дадена 
само на безнадеждните и цели единствено онези, които са неспособни да я 
постигнат.
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Калин Янакиев

безразличие, отегчеНие, скука

При скицирането на една обща картина на нравите в днешно време със сигур-
ност биха могли да бъдат направени доста интересни наблюдения върху скучае-
щия и безразличния човек. Тук обаче ми се иска да сторя нещо по-различно – да 
извърша един, нека се изразя така, екзистенциален „сондаж“, който да се опита 
да изясни що за състояния на човешката екзистенция въобще са отегчението, 
скуката, безразличието. Какво означава „отегченост“ (от какво би могъл да 
бъде о-тег-чен човекът)? Какво е различното между тези три толкова прили-
чащи си състояния? Веднага се вижда, че на тези въпроси не е много лесно да 
се отговори.

Ето обаче нещо, с което като че ли може да се започне.

Изглежда, че отегчението не е просто отсъствие на интерес, не е безразличие. 
Трябва да забележим, че скучаещият скучае винаги с някого (с нещо), докато 
безразличният не е с онзи, към когото е безразличен. Безразличният по-скоро 
не съществува за него (именно – няма екзистенциално „тегло“ в полето на 
съществуването му). В пределна, съвършена степен безразлично е, може да се 
каже, животното от определен вид, когато се отнася към животно от друг вид, 
с който не го свързва нито биологическа потребност, нито биологическа война. 
Впрочем, изглежда, именно поради тази причина в едно безразличие на човек към 
човека винаги се чувства нещо не-до-човешко. Направо казано – не изглежда 
естествено за човека да бъде просто безразличен към другия човек.

Напротив обаче: отегченият винаги е отегчен с онзи, който му е отегчителен. 
Отегчителният дори особено интензивно, макар и с отрицателен знак (об-
ременително, тежко – о-тег-чаващо), присъства в живота му. И ако ние не си 

Калин Янакиев, професор, дфн, преподавател във Философския факултет 
на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за 
изследвания на средновековната философия (SIEPM). Автор на книгите: 
Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията, Ре-
лигиозно-философски размишления, Философски опити върху самотата и 
надеждата, Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие, Бо-
гът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието, 
Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресе-
нието, Метафизика и християнство, както и на много студии и статии 
в областта на православната духовност, философията и средновековна-
та история.
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позволим прибързано да определяме като „отегчителен“ всеки бегъл контакт, в 
който чисто и просто не ни е достатъчно интересно (и който затова можем 
лесно да прекратим), ще трябва да кажем даже, че отегчението е парадоксално 
привързано състояние; то е тип съ-битиè (mit-sein по Хайдегеровата екзистен-
циална терминология), което може да се опише като апострофиран (фрустри-
ран) интерес или дори като особено, очаровано от обекта си разочарование.

И действително, отегчителният – това трябва да забележим – ме тормози, аз 
не съм безразличен към него, не „бягам“ от него, понякога дори не мога „да си 
отида“ от него. Изобщо отегчителното – за разлика от безразличното – въоб-
ще не е нещо екзистенциално „далечно“. Напротив, то е по-скоро обсаждащо – 
то е дори обсесивно: най-често аз се чувствам обзет от отегчаващото, то 
ми се натрапва.

В най-голяма дълбочина тези характерни черти на описваното състояние идват 
от обстоятелството, че ме „отегчава“ всъщност именно онова, което ме ин-
тересува, което по съществен начин е свързано с мен, но което (системати-
чески) не удовлетворява интереса ми към него. И тъкмо защото би трябвало, 
защото се очаква да го удовлетвори, а не го прави, то и ме отегчава. Аз, така 
да се каже, съм съществено вложен („инвестиран“ съм) в него, а то не ми 
„възвръща“ инвестициите. И ето: с това, от една страна, че влагам в него, че 
искам от него, аз съм свързан с него, несвободен съм от него. С това пък, от 
друга страна, че непрестанно не ми възвръща инвестициите, то става моята 
тежест, моята трайно наличестваща неудовлетвореност. 

Базисната, екзистенциалната скука (отегченост), следователно, би могла най-
общо да бъде дефинирана като състояние на систематична несъизмеримост 
между моите жизнени „инвестираности“ (в неща и лица) и „възвръщаемостта“, 
която получавам от тях – постоянно, перманентно, съдбовно недостатъчна – 
апострофираща и разочароваща моите очаквания. Именно поради тази несъиз-
меримост, ще кажа сега, местата и съществата на инвестицията (и именно 
те) стават „тежки“ – тежки за понасяне, и това е, нека я наречем така, пара-
доксалната тежест на нищожното, обременителността на „твърде малкото“.

От друга страна, отегчителното сякаш безспорно е нещо, което подменя нещо, 
което е истинско, нужно, което е автентично (и което като че ли тъкмо по-
ради тази подменяемост тежи). Като казвам това, давам си сметка, че може 
би точно тук следва да се направи и едно най-общо подразделяне на типичните 
модуси на отегчаващото (на онова, което „подменя“ различните жизнени „ав-
тентичности“).

Струва ми се, че това подразделяне би могло да съдържа: собствено отегчава-
щото (тягостното), досадното и онова, което е омръзнало.

Относно първото веднага трябва да уточним, че никак не е необходимо то – 
собствено отегчителното (тягостното) – да бъде нещо чуждо, натрапващо се 
отвън на личността ми. То може да е в мен и даже да е самият (ми) аз. Така, 
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ако аз например намирам (в един момент или пък постоянно през целия си живот) 
себе си като същество, обсебено от определени слабости, от определени безси-
лия, страсти, от определени фатални обективации (провинциален чиновник или 
помешчик, както е при някои от Чеховите герои) – т.е. от неща, поради които 
все някак си не успявам да се проявя като онзи, който съм (да, да – съм, макар и 
постоянно да не съумявам да бъда), тогава сам аз мога да започна да се усещам 
като „подменящото ме“. Собственото ми „аз“ тогава ми натрапва това чуждо-
на-мен-в-мен, заема с него мястото ми по такъв начин, че аз вече буквално и 
нямам място – аз съм в едно „чуждо място“. Ето как самото ми „аз“ тогава 
е моята постоянна тягост. То ме о-тег-чава със себе си, защото не ми дава 
„мен“ – подменя ме със себе си и натрапвайки ми себе си, ми тежи. „Скучно ми е, 
в мен самия ми е скучно“, възкликва например един от героите на Чехов, с което 
иска да ни каже, че душата му с всичката  леностност, неспособност за ис-
тински чувства и действия, с всичките  „провинциални“ инертности, с цялата 
 лишеност от талант – го обсажда отвсякъде, притиска го и се е превърнала 
в неговото отколешно „утеснение“. Тук, както се вижда, „аз самият“ съм онзи, 
който ме подменя и не ме удовлетворява, и същевременно пак аз самият не мога 
да се отделя от този „тягостен ми“, защото... това съм самият аз, от когото 
няма как и няма къде да си отида.

Разбира се, най-често ние се отегчаваме един от друг (и още по-точно от пси-
хологическа гледна точка – един с друг).

Тук също най-дълбоката причина за отегчението е несъизмеримостта между 
„инвестицията“ ни в тези „други“ (която е базисна и „конатурална“ на екзистен-
цията ни) и „възвръщаемостта“ от нея, която се оказва систематически неудов-
летворителна, недостатъчна, разочароваща. Ние бихме могли да не си даваме 
онова, което искаме и очакваме един от друг, но дори да не осъзнаваме това, ние 
го искаме и очакваме, защото пред-съзнателно виждаме и знаем, че сме „Божий 
образ“. Наместо него обаче ние непрекъснато си „обменяме“ например своите 
обективации, своите „усреднености“ – проявяваме един за друг онова, което „се 
очаква“ или „би трябвало“ да проявяваме според различните социални конвенции, 
които сме приели за себе си. Споделяме си своята „класа“ с нейните типови 
жестове, с нейните „престижни“ пози, теми на разговор и т.н. Държим се тъй, 
както „би следвало“ да се държат „мъже“ с „жени“ или „жени“ с „мъже“...

Та нека си дадем сметка какво всъщност ни о-тег-чава с другите – тази несме-
лост или направо неспособност да се покажем иззад маските си, зад маските 
на своята класа, пол, работа, зад маските, които буквално заемат местата ни 
и стоят в тях вместо нас самите. Ние не можем обаче да обърнем гръб и да си 
„отидем“ един от друг, защото поначало сме един-с-друг – ние сме „съ-битиè“, 
ние онтологически сме „вложени“, „инвестирани“ един в друг и именно ние – 
„другите“ един на друг, сме главното „интересуващо ни“. И ето то, главното 
„интересуващо ни“, не ни удовлетворява. А това е тягост – тягост на система-
тически присъстващата подмененост на автентично-нужното.

Вторият характеристичен модус на отегчаващото – досадното – наистина се 
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изживява като нещо по-скоро външно – натрапващо се отвън на екзистенци-
ята ни. То не е интегрална част от мен (от нас), а по-скоро от битието. Ето 
защо то предизвиква по-точно бунт, а не тъкмо мъка (утеснение). В най-голяма 
дълбочина предизвикващото досада е, както ми се струва, онова, което няма 
основание (или няма достатъчно основание) да бъде, но е. С това то обсебва, 
изтласква от наличността онова, което би трябвало, което има основание да е 
налично, и го подменя със себе си – инсталира се „вместо“ другото, истинското 
(в определени случаи ние може никога да не сме познали това последното), и с 
това тежи – предизвиква раздразнение. В една най-пределна дълбочина е възмож-
но дори цялата наличност да се окаже нещо без достатъчно основание – да се 
окаже „досада“. Това е метафизическата досада, която се опитва да доведе до 
съзнанието ни Жан-Пол Сартр във философския си роман Погнусата.

Накрай, изглежда, онова, което е омръзнало, в най-голяма степен се приближава 
до това, което първо ни идва наум, когато се замислим въобще за отегчително-
то, а именно: то е постоянно повтарящото се, моно-тонното и изобщо – все 
същото. Защото онова, което омръзва, омръзва именно защото е „все същото“, 
защото глухо повтаря себе си. То също ни тежи, понеже, като изпълва същест-
вуването ни, му отнема нещо същностно. Какво е то? Разбира се, повтарящото 
се, „все същото“ ни отнема настоящето и бъдещето. 

При онова, което ни е омръзнало, нека си дадем сметка, вместо действително 
„настояще“ сега и тук аз имам (било наоколо си, било в самия мен) онова-съ-
щото-от-преди, т.е. имам само минало. Миналото е експанзирало и „пояло“ 
настоящето ми, като ме предупреждава, че ще имам пак него – същото – и в 
бъдещето си. Омръзналото е „смазало“ три-дименсионалността на времето на 
екзистенцията, напълнило я е с нямащо край минало.

Трите характеристични модуса на отегчителното, следователно, са все модал-
ности на една изпълненост на екзистенцията с неща, които са „инсталирани“ 
в нея вместо други, към които тя има базисен интерес, и по този начин отег-
чителното „краде“ от нея. Краде или автентичността (при собствено тягост-
ното), или покоя (при досадното), или настоящето и бъдещето – екс-таза (при 
омръзналото).

***

Има все пак и един особен нюанс, който различава инак почти тъждествените 
за нас понятия за „отегчение“ и „скука“.

Защото, ако отегчението (в неговите три модалности: тягостното, досадното 
и омръзналото) е патологична изпълненост с нещо, което подменя истинското 
и нужното, то скуката (скучното) ние по-скоро свързваме с празнотата, с пус-
тотата, с нище-тата, които „разрехавяват“ екзистенцията.

Разбира се, скуката, схваната в този последен смисъл, може да извира откъде ли 
не. И все пак в съвременността тя сякаш идва основно от две „празноти“, на 
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които непременно трябва да отделим по-специално внимание. Първо, тя идва от 
отсъствието на трансценденция по отношение на съществуването ни – тран-
сценденция, която да го полага като базисна извиканост и която да ни кара да 
намираме това съществуване като своеобразен „отговор“ на определен призив.

Не е трудно да се забележи, че ако такава трансценденция отсъства, самото ни 
екзистиране започва да губи цел (телос); да губи базисното си „за да“ (своята, 
да го кажем на езика на Аристотел, „финална причина“) и така престава да бъде 
въобще някакво о-съще-ствяване (а значи да има същност). Живеенето става 
просто „за да се живее“ – става живеене-без-за-къде, без-за-какво – тоест 
нещо в дълбочината си тавтологично, а това безспорно поражда екзистенци-
ална скука.

Но екзистенциална скука в днешното време поражда и ето това: всичко е об-
словено, нищо не-пред-видено вече няма (или поне не бива да има) – няма нищо 
тайнствено, нищо радикално „друго“. Светът след превръщането на мате-
матизираната физика в основоположна наука е тотално „разомагьосан“ (според 
израза на Макс Вебер). 

Не може да има никакво съмнение обаче, че такъв един свят много по-бързо и 
много по-лесно омръзва в самите си основания. Защото, разбира се, там, къ-
дето няма нищо непредвидено и нищо не-изказуемо, всяко „ново“ много скоро се 
оказва „все същото“.

Впрочем тези два фундаментални източника на скука в съвременния свят от 
противното показват, че животът не може без трансцендентно [себе-] инве-
стиране – само-вложеност; че животът не е просто „живеене“, а „инвестиране“ 
(влагане) в нещо. За да получи като „възвръщаемост“ някаква същност и сми-
съл, той трябва да е о-съще-ствяване на нещо „зададено“ отвън (или отгоре) на 
самия него. А също, че „контрагентът“ на нашия живот, изглежда, задължително 
трябва да е тайната – непредвидеността, чудото. Когато тези неща започнат 
основно да отсъстват, животът става едно чисто и „математическо“ кумули-
ране – едно „и тъй нататък“ (и даже – едно и т.н.), т.е. става непрекъснато 
генериране на омръзване. Тавтологичността му е досада и той все по-всеобх-
ватно ни тежи. 

Тази „тавтологизация“ на живота впрочем е и най-дълбоката основа на две „ску-
ки“, които са особено специфични за нашите дни. Първата бих си позволил да 
нарека с донякъде парадоксалното наименование „адреналинова“ скука. Мисля, че 
тя възниква днес от това, че битието (включително моето собствено) бива на-
мирано като нещо, което вече буквално няма капацитета да задоволи нашите 
потребности от „интересност“, да ни накара да отделяме адреналин. Ето защо 
обаче иманентно „другото“ на съвременния живот става тягата му към ексцес. 
Аз бих казал, че ексцесивният човек, с когото така често се срещаме днес, е 
парадоксално скучаещ човек.

Другата съвременна скука мога да нарека „автоеротична“ скука. Тя в най-образ-
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цова форма ни представя плодовете от пълната липса на [себе-] вложеност в 
нещо „друго“, от инвестираността на съществуването ни единствено в него 
самото. Наричам я „автоеротична“, защото човекът, ставащ нейна жертва, бук-
вално полага битието си като субект-за-из-питване-на-наслада. Битието обаче 
апострофира тази [осново-] положеност в насладата. То е нещо, което изисква 
усилия, което задължава, което – направо казано – е ангажимент.

В действителност аз не съществувам като просто „вместен“ в битието. Аз 
съм (много-òбразно) ангажиран с него: на първо място, с моето собствено би-
тие (да го „поддържам“, да „ставам“), сетне – ангажиран съм с битието извън 
мен (да го „разбирам“, да го „об-работвам“, да го „пре-одолявам“ и т.н.). Така 
битието, което е ангажимент на съществуването и по силата на това базис-
но обстоятелство се явява „отлагателна“ за насладата стихия, се превръща, 
при това основополагащо, в тягост за автоеротично диспозиционирания човек. 
Тягост става самото ми „ставане“: само-обладаване, само-изграждане, образо-
ване, защото те изискват усилия и следователно „отлагат“ насладата. Аз не 
намирам вече достатъчен мотив да натрупвам знания, да преодолявам неяс-
ноти, след като единственото, което правят тези неща, е, че минимизират и 
отлагат моите наслади. Човекът живее, „за да живее“, и поради това самата 
необходимост да се осъществява в този живот е неговата базисна тягост – тя 
е пустотата от наслади, тоест това е скука.

***

Много често, обаче, най-вече съвременният човек решително отрича да е ску-
чаещ – отрича дори самата възможност да скучае. Ние ще го чуем да заявява, 
горещейки се: „Та как въобще бих могъл да скучая! На мен не ми остава време 
за това! Скучае онзи, който няма работа, а аз съм човек, който по-скоро няма 
време!“.

Както се вижда, тук скуката сприхаво и предварително е асоциирана с чистата 
празнота, с простото отсъствие на заетост и така е отнесена към домена 
на без-дел-ието, на стоенето с отпуснати ръце. Така, без да си даваме сметка, 
ние се изправяме пред една от най-перфидните форми на скуката – тази, която 
се осъзнава като своята пряка противоположност.

Защото не бива да се оставим да не забележим, че с израза „нямам време“ хо-
рата, които го изричат, най-често казват тъкмо обратното на онова, което 
заявяват с този израз. Те казват всъщност: аз имам само време; казват – аз 
съм зает от време.

И действително, у тези хора най-често времето буквално е „заело“ тях сами-
те – мястото им, личността им. И когато въздъхват: „нямам време“, те всъщ-
ност признават, че нямат нищо собствено, нищо свое – нямат нищо вечно. 
Аз, уви, признават те, имам само „време“-то и в него дела, дела, дела... „Нямам 
време“, а всъщност буквално съм об-зет от времето и само от времето.
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Което си е чиста скука.

Защото скуката съвсем не е „нямането на дела“, а много по-скоро – нямането 
на мен поради делата. И ето, битието пак започва да тежи и е такова именно 
защото е само време, а пък чистото време е „лоша безкрайност“ – последова-
телност, в която все не идват и не идват целта, пределното о-съще-ствяване. 
Идват единствено частични, относителни резултати, постигат се „инструмен-
тални“ цели, неокончателни осъществявания и всичко продължава по „все същия“ 
начин. Какво липсва в това време, само време и уви, единствено време, което аз 
имам, когато „нямам време“? Липсва тайнственото, за което изобщо и е време-
то – липсва трасцендентното, което с-бъдва неговата безпределна кумулация и 
което аз съм изгубил в него. 

Но по същия начин и глухата сживяност с нашите обективации, за която вече 
говорихме (и поради която също „нямаме време“), дори когато тези обективации 
са значими и важни, например: аз съм писател, философ, аз имам политическа ка-
уза – би могла да ни изпълни с дълбоко нерефлектирана екзистенциална скука. Че 
това е така, ми свидетелстват тогава онези случаи, когато аз съвсем непред-
видено излизам за малко от своите „дела“ – от делата на своята обективация – 
озовавам се по път в някакво село, седя привечер на някаква пейка и не правя 
нищо – духа вятър, аз гледам появяващите се на небето звезди и неочаквано 
се изпълвам с усещането: колко е плътен, вълнуващ, с колко „тръпка“ е в този 
момент животът ми! С толкова, че аз почти не мога да си представя тежкото 
връщане обратно – във времето. И това е така, защото в този „откраднат“ 
от него момент съм аз и живея, а иначе времето е заело мястото ми и ме  
о-тег-чава, изпълва ме със скука, а аз вече дори съм престанал да осъзнавам 
това.

***

Би могло да се обобщи, следователно, че в най-голяма дълбочина екзистенци-
алната скука е продукт на две типични жизнени девиации. Едната е „аз съм 
това, което съм“, аз съм тъждествен на себе си и поради това не мога да 
ек-зистирам. Ново не може да има – нашепва ми дълбинната скука – защото 
(винаги) вече съм (някакъв)... Винаги, винаги вече сме и винаги сме „някакви“. 
Ние сме напълно слети, отъждествени със своята обективация. Бъдещето пред 
мен е само продължаването и „развиването“ на онова, което „съм“, и значи не 
е истински ново, а само продължаване, многоточие след точката на „казано-
то“. Едно екзистенциално „и т.н.“. „Ще се свържа с нови хора?“ Но нали все ще 
съм с тях този, който съм! „Ще започна нова работа!“ Но нали съм (чиновник, 
преподавател, счетоводител). Една основна унилост има в тази самоопредаде-
ност на обективацията, която „отвътре“ пояжда всеки порив и ме изпълва със 
скука. Самото ми екзистиране може да стане оръдие на беса на тази скука. То 
може да започне да се преживява като самата „натрупаност“, като принципна 
жизнена „утайка“. Аз съм това, с което в новото, в „сега“ съм същият, а зна-
чи „бившият“. „Азът“ ми е принципно бившето-във-всяко-ново-сега. В „новото“ 
непрекъснато присъства едно „същото“ – едно „същото“ тежко го изпълва и го 
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оскучава – и това „същото“ в „новото“ съм сам аз. Цъфналото дърво пред мен 
е безумно ново, избликнало и откъснало се от „продължаването“, по-яв-ило се 
събитие. А ето, очите ми, които го посрещат сега, са „бивши“. Аз гледам дър-
вото от своето продължаващо минало. „Бившият“ се среща със „сегашното“ 
и това е такава бездънна тягост. Това е, направо казано, перспективата на 
удавника-от-дъното. Едно усещане за присъстващ на повърхността на става-
щото екзистенциален удавник.

Но и обратното: аз мога да избера да бъда ситуативност, да бъда непрекъснато 
обсебваният от хода на нещата – да бъда „резултанта“ на събитията. Тогава 
пък изчезва онзи, който живее живота ми, онзи, на когото се случват нещата. 
Това самонепринадлежане – принадлежане на събитията и ситуациите – също 
ми тежи. Тежи ми в този случай нямането на мен в мен и още по-точно – тежи 
ми самото ми нямане, самото ми отсъствие. Това е лунатичната, обсебената 
отегченост – тягостта на екзистенцалната обсесия. 

В тази връзка нека кажем и това, че ние често си представяме „развлечението“ 
като универсален антидот на отегчението и скуката. Не ни ли се струва обаче, 
че особено в днешно време ние много често срещаме хора, които, развличайки 
се, не просто са се „отвлекли“ от делата си, а буквално са „отвлечени“ чрез 
тях от себе си? „Отвличат се“ от себе си и ние непрестанно ги заварваме в 
тяхното „отвлечение“ – в „отвлечеността“ им от тях самите. И това е така, 
защото там, вътре в тях, нещо основно липсва и то е собственото им „аз“. 
Вътре в тях е онова травматично място, в което те, поради него, не могат да 
си позволят да се върнат. И ние непрекъснато ги намираме по пяната на повърх-
ността – заети с някакви шумни грижи без загриженост, с някакво трескаво 
веселие без радост и т.н.

Това е, значи, другото типическо отегчение, другата девиация, която ражда 
скуката. Ако едното е фаталното себеобективиране, това пък е обсесията от 
външностите: аз съм това, което правят с мен ситуациите. Ако първото е ску-
ка от екзистенциална депресия, това пък е скука от екзистенциална обсесия. 
Тя е също толкова отегчаваща, колкото и първата, макар също да би могла да 
не достига до съзнанието. В самото „развлечение“, в което са вкопчени тук, е 
„импрегнирана“ отегченост – отегчеността от нямането-на-мен-в-мен.

Самото „развлечение“ тук е вид тяготене от това основоположно отсъствие.
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Десислава Гайдарова

реторики На Неизразимото

Идейният корпус на съвременната философия е пронизан, ако не изцяло, то поне 
в своите най-активни зони, от възобновено в намеренията си теологическо 
вдъхновение. То има за цел да разхлаби оковите на миналото, да се издигне над 
утвърдените внушения, за да ги преживее и надмогне, за да разкрие многоли-
костта на своя жив творчески потенциал. Тази форма на вдъхновеност води до 
говорене за теологически обрат (във френската постметафизична философия) и 
до реабилитиране на теологическата проблематика в съвременните философски 
изследвания. Идеята за обрат в мисленето гравитира около три ключови поня-
тия или мисловни фигури, които представляват интерес за настоящия текст: 
онто-тео-логия, която трябва да бъде преодоляна, апофатика, която може да 
бъде припозната като извор на вдъхновение, и феноменология, която се използва 
като метод и път на изследване, откриващ нови пространства на достъп до 
божественото?

Отчитайки факта, че Хусерл изрично изключва Бог от феноменологията, а Хай-
дегер твърди, че атеизмът е необходимо изискване за всяко истинско философ-
ско изследване, то следва да потърсим основанията за възраждащото се гово-
рене за Бог в съвременната феноменология. Как феноменологията може да бъде 
от полза за мисленето на Трансцендентното, на Другото, Божественото? Какви 
са условията да се удържи непротиворечиво единство на феноменологията с те-
ологията, на философията с истините на вярата, съхранени от католическото 
наследство? Как в тези убоги времена на празнота, на всепроникващо отсъст-
вие на божественото, на отекващо в собственото си мълчание ехо, в епохата 
на след Битието става възможно говоренето за божественото.

Един от водещите съвременни френски философи, Жан-Люк Марион, пише с цяла-
та си сериозност и категоричност от позицията на християнин. Тенденцията, 
стремяща се към привмъкване на религиозни звучения в границите на философ-
ския дискурс, тръгва от френските мислители Еманюел Левинас и Мишел Анри, 
развива се в по-нови, дори по-радикални феноменологии като тези на Жан-Люк 
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Марион, Жан-Ив Лакост, Жан-Луи Кретиен и Жак Дерида и набира все повече 
сила в изследванията на философи, които работят в Америка, например Мерълд 
Уестфал, Джон Капуто.

Теологическият обрат във френската феноменология е изтъкван от някои изсле-
дователи като изключително важна стъпка към възможността изобщо да бъдат 
мислени Трансцендентност и Другост в съвременен контекст. Всяко постмета-
физично говорене за Бог ни изправя пред две основни предизвикателства, крити-
чески позиции, които определят самото установяване на изходните предпостав-
ки в различните хоризонти на концептуализиране1. От една страна бихме могли 
да ситуираме критиката на тези мислители, които виждат в новите рефлексии 
върху темите за Трансцендентното и Другото дискурс, който по същността си 
не е дискурс за Бог. Те изхождат от идеи за религия без религия и месианство 
без месия (познати от текстовете на Дерида) и твърдят, че всеки тип неясно, 
мъгливо и метафорично говорене за Бог не може да се нарича религиозно. Поста-
вя се изискването за едно по-сериозно и строго обговаряне на божественото. 
От друга страна се локализират критическите позиции на Доминик Жанико, 
например, за когото съвременната феноменология е религиозна и достатъчно 
прецизна в анализа, езика и методите си на изследване, но за сметка на това 
е загубила своята феноменологичност. Обръщането към изначалното означава 
отслабване на собствено феноменологичното като описание на разнообразните 
режими на опита и придружаващите ги форми на съзнание. В светлината на 
тези два критически погледа и между тях успява да се удържи теологическият 
обрат във феноменологичната традиция.

Новата феноменология говори за Бог по начин, който диаметрално се разгра-
ничава и търси да се оразличи от онзи, в чието лоно бе положен Бог в плана 
на онто-тео-логията, описана от Хайдегер. Западната метафизика утвърждава 
понятия за Бог, в които той се явява в своята абсолютна абстрактност, от-
къснатост, трансцендетност, другост, върховенство и всемогъщие. Напротив, 
новите рефлексии са инспирирани от Христовия кеносис2 – понизяването, сниз-
хождането, самоопразването на Бог Слово и Въплъщението, приемането на фор-
мата на човековостта. Всички семантични реминисценции и конотации на по-
нятието кеносис се трансформират в източник на нови хоризонти за мисълта. 
Христос смирява себе си, той е послушен дори в смъртта на кръста, за да ни 
изкупи, да ни спаси от робството на греха и проклятието на смъртта3. Понизя-
ването на Бог, изпразването и снизхождането служат за изходни предпоставки 
в новите рефлексии. В тях се търси Бог на любовта, на смирението, близостта, 
милосърдието, Бог, Който ни гледа от лицето на Другия (Еманюел Левинас), Бог, 
Който ни дарява себе си като чиста любов (Жан-Люк Марион), Бог, Който смире-
но се надява на любовта и справедливостта (Жак Дерида), Който ни призовава 

1	 Вж.	J.	Aaron	Simmons,	God in Recent French Phenomenology,	Philosophy	Compass	3,	no.5	(Fall	2008):	910-32.
2	 В	Посланието	на	апостол	Павел	до	Филипяните	(Фил.	2,	6:8)	се	казва,	че	Христос,	бидейки	по	своята	същност	
Бог,	понизява	себе	си,	приема	образ	на	раб,	уподобява	се	на	човека,	смирява	себе	си	и	приема	кръстната	
смърт.
3	 Вж.	Владимир	Лоски,		Домостроителството на сина. – В:	Очерк върху мистическото богословия на Източната 
църква.	София,	Омофор,	2005, с.	133–155.
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в гласа и докосването на другия (Жан-Луи Кретиен) и Който разрушава егоизма 
на собственото Аз (Жан-Ив Лакост).

Заслугите на феноменологията в откриването на възможностите за обгова-
ряне на божествената трансцендентност в постметафизичните времена са 
наистина големи. Използването на феноменологически подход за анализ на про-
блема за именуване на неназовимия Бог отваря нови хоризонти пред мисленето 
на божественото като цяло и същевременно успява легитимно да се впише в 
контекста на дебата за именуването на Бог, за апофатичния и катафатичния 
език, обговарящи божественото. Нека споменем няколко инспирирани от фено-
менологията сюжета, опитващи да обговарят божественото. Те са подбрани 
във връзка с класическия проблем за именуване на неименуемия Бог при трима 
френски постмодерни феноменолози: Еманюел Левинас, Жан-Люк Марион и Жак 
Дерида. Според Левинас не можем да преживеем Бог директно, нямаме пряк опит 
или непосредствено преживяване на божественото. Такъв опит е възможен само 
при наличието на едно Трето лице, на един Друг. При Дерида Бог е неназовимо-
то, напълно друго, имащо чиста референция в молитвата. За Марион Бог остава 
обект на де-номинация през възхвалата. И за тримата проблемът за неимену-
емия Бог е по необходимост свързан с проблема за отношението към ближните 
човешки същества: при Левинас – изпълнените с копнеж, справедливостта при 
Дерида, любовта и милосърдието при Марион4.

Жан-Люк Марион е известен с разработките си върху ранномодерната филосо-
фия, върху Хусерл и Хайдегер, но е най-добре познат през обновяване на фено-
менологията и обединяването  с проблематика, реабилитираща ситуирането 
на Бог в полето на философския дискурс. В резултат на това плодотворно 
взаимодействие съчиненията му се оказват в центъра на теологическия обрат 
във френската феноменология. Текстовете му се превръщат в централен иде-
ен източник, без същевременно при това да бъдат причислявани към крайните 
форми на нихилизъм5. 

Марион се стреми да утвърди философско-теологична перспектива на рефлексия 
в контекста на съвременната философия. Тя търси да освободи схващането на 
Откровението на християнския Бог от всички детерминиращи предпоставки на 
човешкото мислене и език като мислене през Битието и в езика на Присъстви-
ето (характеристики на западната метафизика и нейното онто-тео-логическо 
понятие за Бог като върховно Битие или първо биващо). В своята критика на 
метафизиката като онто-тео-логия Марион е повлиян най-вече от Хайдегер и 
Левинас, но ядрото на неговите теологически убеждения се формира под обая-
нието на учението за божествените имена на Дионисий Псевдо-Ареопагит, по-
късните му проявления по протежение историята на средновековната мистика 
при автори като Майстер Екхарт, Николай от Куза. 

Дионисиевото оразличаване на двата модуса, през които бива мислена божест-

4 Anselm K. Min, Naming the Unnameable God: Levinas, Derrida, and Marion;	in Self and Other: Essays in Continen-
tal Philosophy of Religion. 
5 Ian Leask,	Eoin G. Cassidy ,Givenness and God:	Questions	of	Jean-Luc Marion,	Fordham	University	Press,	2005.
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веността (иманентността и трансцендентността на Бог), е важно за Марион. 
В Ареопагитическия корпус от текстове се анализират възможните типове об-
говаряне на божествената действителност, разгърнати в сферата на катафа-
тиката и апофатиката като методи на богопознание. Първият метод, известен 
като катафатичен (позитивен), е свързан с утвърждаването на определени име-
на, свойства, характеристики по отношение на Бог. Въпреки че този път води 
до богопознание, той е несъвършен, защото никакво положително наименование, 
взето от емпиричната реалност, не би могло в пълна степен да съответства 
на Бог. Вторият метод, апофатичният (отрицателен), залегнал в основата на 
негативната теология, се изразява в отричането на дадени имена, свойства, ха-
рактеристики по отношение на Бог и ни отвежда към незнанието или знаещото 
незнание6 (docta ignoratia, по думите на Николай от Куза) като един по-съвършен 
път на богопознание. Дионисиевата дистинкция катафатично-символно-мистич-
но богословие отразява спецификата на различните познавателни подходи към 
Бог. В съчинението За божествените имена7 са формулирани най-адекватните 
названия, които могат да се отнесат към Бог и които в най-висока степен се 
доближават до непонятна и непознаваема Божествена същност. 

В източната християнска традиция се прави разграничение между божествена 
същност, божествена сила и божествена енергия. Същността, силата и енер-
гията на Бог не съвпадат. Тази дистинкция има началото си в девета книга на 
Аристотеловата Метафизика. Всяка същност притежава своя сила и енергия, 
т.е. триадата същност-сила-енергия е фундаментална за всяко съществуващо 
нещо. Силата и енергията не са нещо отделно сътворено или нещо привнесено 
отвън към същността, а напротив, те принадлежат по природа на същността и 
са нейна проява, те изначално я характеризират. Божествената същност е аб-
солютно непознаваема, недостъпна и неназовима (изобщо всяка същност сама 
по себе си се характеризира със съществуването в себе си). Но Божествената 
същност не е напълно и абсолютно отвъдна и затворена в себе си, тя се изявя-
ва и откровява в онова, което е около Бога или т.нар. енергии – несътворената 
вечна божествена благодат, която стои отвъд всичко. Именно енергиите се мо-
дифицират като онази специфична част от божественото, която е достъпна за 
познание и причастност. Знанията ни за Бог са възможни само поради Божест-
вените действия и енергии, които влизат в релация с Творението. Акцентира се 
върху тезата, че Божествената сила е една, тъй като е една същността Бо-
жия, една е и Божествената енергия, която се излъчва от ипостасите. Смислово 
обвързана със спецификите на тази фундаментална за източните мислители 
триада е концепцията, изразена още от Кападокийците, че всички имена, които 
отнасяме към Бога, не означават божествената същност, а божествената сила 
и действие8. Това са изходни предпоставки, които формират Дионисиевата визия 
за Божиите имена. 

Имената на катафатическото богословие – Благо, Биващо, Едно, Истинно – мо-

6 Docta ignorantia при	Николай	от	Куза,	срв.	За ученото незнание,	Наука	и	изкуство,	София,	1993.
7	 Св.	Дионисий	Ареопагит,	За божествените имена,	Гал-Ико,	1999.
8	 Г.	Каприев,	Византийската философия. Четири центъра на синтеза,	София,	ЛИК,	2001,	стр.	23.
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гат да се интерпретират като фундаментални, архетипни модели, на базата 
на които по-късно се дефинират трансценденталните понятия9 в западната 
схоластика. Но Дионисий утвърждава Благото като първо име на Бог и именно 
това се оказва изключително важна постановка за Марион. Благото е преди и 
над Битието, оттук и целият патос в опита на Марион да утвърди един от-
въд-метафизичен Бог, Бог без или отвъд Битието10. Това без не означава, че 
Бог не е или не съществува, а препраща към идеята, че всяко съществуване 
или несъществуване, което би могло да се обхване от човешкото мислене, е не-
достатъчно по отношение на божественото преизобилие и щедрост, дадени в 
Откровението. Най-висшето име на Бог не може да бъде намерено из многообра-
зието от метафизически предикати, из понятийния корпус на онто-тео-логията, 
в езика на битието и същността. То трябва да бъде търсено в теологическата 
възхвала на любовта, благостта и щедростта Божия. Крайността на човеш-
ките същества изисква и предпоставя първо тяхното битие, тяхното наличие 
като траещи същества и едва след това е дадена възможността те да биват 
като обичащи същества (първо трябва да са и после могат да обичат). За Бог 
подобно изискване е невалидно. Защото Бог е преди Битието, Бог обича преди 
Битието и само чрез тази любов се раз(с)крива неизмерната щедрост на Бо-
жията благодат, от която се да(ря)ва и всяко битие. Марион следва учението 
на Дионисиий изключително прецизно. При Дионисий като първо сред имената 
на Бог в пределите на катафатичното богопознание се утвърждава Благото, за 
разлика от йерархията на крайните биващи, където първото схващано е битие-
то (всяко нещо, което е, се схваща от интелекта на първо място като Биващо). 
Богът на метафизиката е Бог, който трябва да е, трябва да съществува по 
такъв начин, че човешката мисъл да може да го обхване, да го концептуализира, 
да докаже, че той е в модуса на специфично биващо, на първото в реда на бива-
щите, което има своите уникални характеристики, можещи да бъдат истинно и 
адекватно дефинирани. Марион не търси този мъртъв, отдалечен, абстрактен 
Бог, нито чува Неговия глас в сърцето си, нито призовава и възхвалява Него в 
молитвите си. Напротив, Богът на Марион, Богът на християнската вяра, е Бог, 
който не се поддава на рационално схващане и концептуализация, а по-скоро се 
да(ря)ва и раз(с)крива в преизобилието и щедростта на живата вяра, в любов-
та на съзерцанието и молитвата, в практиките на литургията. Философско-
теологичните размишления на Марион са опит за освобождаване на дискурс за 
божественото, който утвърждава Бог в модуса на неговата абсолютна свобода 
от всякакви предварителни, всеобщи, необходими предпоставки и условия на 
мис ленето, защото той предшества всяка възможност и необходимост на всич-
ки възможни условия.

Феноменологията на Марион провокира да се тръгне по път на освобождаване, 
изискващ мислене след традиционния Субект и след Хайдегеровата онтология. 
Единствено отвъд тях става възможно явяването, раз(с)криването на феномена 

9	 В	 средновековната	 схоластика	 трансценденталните	 понятия	 съставляват	 фундаментите	 на	 учението	 за	
трансценденталиите.	Те	се	утвърждават	като	най-общите	понятия,	които	ние	схващаме	като	първи	за	всяко	
нещо,	което	е,	и	които	са	предицируеми	за	всяко	биващо.	Те	са	първото	схващано	от	интелекта,	поради	което	
се	трансформират	и	във	всеобщи	определения	на	биващото	като	биващо.
10	 Jean-Luc	Marion,	God Without Being,	University	of	Chicago	Press,	1991
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без условия, отвъд предварително зададени предпоставки. Това освобождаване 
да(ря)ва нов достъп до божественото. Бог няма да бъде мислен повече през идо-
лите в строгия метафизичен език на Битието, на субстанцията и на същност-
та, а ще открие себе си във феномените на любовта, дара, излишъка. Тръгва 
се по пътя на екс-ценденцията (Дерида) – излизането извън Битието и катего-
риите, които го описват. Марион прави опит за отиване отвъд диалектиката 
на утвърждаване и отричане, за да открие един трети път (който той нарича 
път на мистическата теология). Този трети път не кулминира в абстрактни 
концепти и строги теории, а в онова, което той нарича практики на молитва и 
възхвала.

Историята на западната метафизика, която утвърждава първенството на Би-
тието, всъщност е история на дълго траещия погрешен опит за схващане на 
Бог: в рационални понятия и съдържания, в схематични, абстрактни концеп-
ти, съобразени само със силите и потенциите на човешките познавателните 
способности. Този самозаблуждаващ себе си опит достига връх в модерната 
философия на Субекта. Ето защо философско-теологичният проект на Марион 
осъществява една двуизмерна критика. От една страна, той се разгръща като 
критика на цялата метафизика, в която Бог е сведен до чисто рационални по-
нятия – Благото при Платон, Неподвижния двигател на Аристотел, Едното на 
Плотин, Достатъчното основание при Лайбниц. От друга, той е критика на 
модерната метафизика по отношение начина, по който тя подчинява на субек-
тивността самото съществуване на нещата. Явяването на нещата, на всичко 
съществуващо е схващано в предзададената основа на субективността, която 
определя и оразмерява битието на всички биващи – Декартовото cogito, абсо-
лютната субективност при Хегел, Ницшевата воля за власт и Хайдегеровия 
Dasein. Концептуалната позиция на Марион се моделира именно според тази 
двойна критика към метафизиката като онто-тео-логия в опитите  да схване 
Бог и към модерните философии на Субекта, които по същество влизат в съща-
та форма на заблуждение11.

Критическите изходни предпоставки в мисленето на Марион правят възможно и 
конструирането на една феноменология на невидимото, която се разгръща чрез 
дефиниране и в оразличаване на две основни понятия или феноменологични кате-
гории: идол и икона. Обособяват се два отделни модуса на видимост и схващане 
на божественото. Иконата има чисто теологичен статут, тя е референция, 
препраща погледа отвъд изобразеното лице, което функционира като знак за 
нещо друго. В идола божественото встъпва във видимост само според предзада-
дените условия и ограничения на интенционалното съзнание. В идолопоклонниче-
ския модус моята визия на божественото се явява през и в невидимото огледало 
на собственото ми мислене. В разрез с предходното, при иконата видимостта 
на божественото е нередуцируема, тя предшества и надхвърля условията и 
ограниченията на всяко интенционално съзнание. В иконичния модус Aзът не кон-
ституира божественото в неговата видимост, а по-скоро имаме едно радикално 
преобръщане на интенционалността. Азът е представен и конституиран от бо-

11	 Thomas	 A.	 Carlson,	 Postmetaphysical Theology in The Cambridge Companion to Postmodern Theology,	
Cambridge	U.	Press,	2003.
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жествеността, чиято другост надхвърля моята интенция и способност за схва-
щане. Критиката на Марион по посока на метафизиката като онто-тео-логия се 
основава на идеята, че Бог в онто-тео-логията се свежда до концептуален идол, 
в който ограничените в смисъла и значението си понятия, предицирани по от-
ношение на божествената същност, се представят на съзнанието като тъж-
дествени или идентични на Бог. Тези понятия и предикати изграждат огледална 
преграда в човешкото мислене, която блокира валидността на фундаментална-
та аксиома, че Бог на вярата надхвърля ограниченията на всяка дефиниция. За 
Марион атеизмът и доказателствата за съществуването на Бог, разгърнати в 
рамките на историята на западната метафизика, по генезиса си са продукт на 
една и съща грешка. И в двата случая, независимо дали утвърждава или отрича, 
познаващият изпада в заблуда, тъй като успехът на неговите тези зависи от 
прецизността и яснотата на изказа, с която се дефинира божията същност. 
Пренебрегната е изначалната предпоставка, която трябва да бъде удържана във 
всяка рефлексия върху божественото: Бог по дефиниция е отвъд всяка дефини-
ция. Щом Бог е недефинируем по същността си, то тогава и утвържденията и 
отрицанията въз основа на всички ограничени в обхвата си понятия, предицира-
ни по отношение на същността, ще бъдат погрешни. Те играят ролята на идоли 
за човешкото съзнание, което припознава в тях самия Бог. Марион се опитва да 
се освободи от онто-тео-логическата терминология, от понятия като причина, 
субстанция, същност, битие, както и от привилегироваността и върховенство-
то на традиционния субект. Той измества теологическия фокус към Бог, който 
надхвърля познавателните способности, схващанията на субекта, Бог, който 
отива отвъд интенционалния поглед, излиза извън ограничеността на всеки кон-
цептуален идол, проявявайки себе си единствено в понятия като милосърдие, 
любов, възхвала. Философският патос се пренасочва към една феноменология 
отвъд феноменологията, към откриване на достъп до първичното явяване, да(ря)
ване, раз(с)криване на феномена и най-вече към значението на уникални и вър-
ховни феномени като любовта. 

Деструкцията на западната метафизика има фундаментално значение за про-
екта на Марион. Овладявайки в непротиворечиво единство постиженията на 
Хайдегеровото мислене, посредством философията на Левинас, идеите на нео-
платонизма и на средновековната мистика, Марион успява да отиде по-далеч. 
За него всяко постметафизичното питане не е среща с върховенството на 
въпроса за битието, а ни отвежда отвъд Битието. В ракурса на това мислене 
другояче битието се разработва идеята, че божествената дистанция надхвърля 
дори Хайдегеровата онтологическа разлика, говори се през да(ря)ване и раз(с)
криване на Бог извън хоризонта на онто-тео-логията12. В най-популярното му 
изследване13 в детайли и пълнота се утвърждава идеята, че Битието в концеп-
циите на Хайдегер всъщност е по своеобразието си идолопоклонническа пред-
поставка. Не само че Хайдегеровата мисъл за битието-като-върхoвенство е 
идолопоклонническа, самата привилегированост на Битието е също такава, но 
и привилегироваността на Dasein, на човешкото битие, чийто достъп и отво-

12	 Jean-Luc	Marion,	The Idol and Distance,	Fordham	University	Press,	2001.
13	 Jean-Luc	Marion,	God without Being,	University	Of	Chicago	Press,	1995.
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реност към Sein е феноменологически предшестващ. Dasein е решаващо условие 
за разкриване и установяване на върховенството на Битието. В крайна сметка 
Битието и неговите пътища се комбинират по начин, който изглажда и заличава 
всяко възможно превъзходство. Ето защо Хайдегер отново успява да вгради и 
ограничи Бог в Битието, той изобретява един идол, по-висш и по велик по своя 
статус от Бог. В теологически отговор на тази идолопоклонническа визия, Ма-
рион предлага да опитаме да мислим Бог без Битие, Бог, който е свободен от 
всяко възможно условие. 

Отиването отвъд неведомите идолопоклоннически капани на онто-тео-логията 
предполага и отиване отвъд Хайдегеровата онтологическа разлика чрез прераз-
глеждане на цялата философска проблематика в трактовката на божественото, 
както посочихме по-горе, през понятията идол и икона. Идолът във всички свои 
модификации е човешка проекция. Той влиза в релация с очакванията, намерени-
ята, аспирациите, с волевите действия на субекта, той идва от нас. Идолът 
отразява самия мен, с всички мои допускания, предположения, представи. Идоло-
поклонническите идеи за Бог са огледала, отражения на нашата субективност. 
Субектът остава в ролята си на гравитационен център. Следвайки Левинас, 
Марион обръща перспективата. Става въпрос за инверсия или т.нар. обърната 
интенционалност при сблъсъка със специфичен род наситени феномени, които 
са нередуцируеми до нашето интенционално схващане. В Хусерловата фено-
менология векторите на интенционалност, тръгващи от мен и моите актове 
на смислозадаване, конституират обектите на моя опит. Откровението пре-
дизвиква същинска инверсия, преобръщане на обективиращото познание. Тук се 
активира употребата на понятието икона, което в някакъв смисъл разцепва, 
пробива виждането, видимостта, репрезентацията и самата интенционалност. 
Иконата надхвърля моя поглед, моето интенционално улавяне и схващане на 
явяващото се. Тя идва от другаде и ни гледа, насочена е към нас. Ако Лицето 
при Левинас обръща интенционалността, то подобна функционалност има и 
понятието икона при Марион. Лицето на Другия никога не е редуцируемо до съ-
щото, а представя себе си откъм себе си. Явяването на Другия е най-уловимо 
в гласа, който се обръща към мен, в чистите форми на повикване, зов, призова-
ване. Марион представя Лицето като икона, споделяйки и следвайки идеите на 
Левинас: Лицето говори. Иконата не е огледален образ на съзнанието, генериращ 
неизброимо количество идоли, а напротив, тя е трансгресия на видимостта. С 
иконата невидимото може да направи присъствието си очевидно, без никога да 
се превърне в обект за моя поглед. Лицето като икона не може да бъде гледано в 
смисъла да бъде държано под контрола на гледащия, да бъде удържано в рамките 
на понятието, като му се отнема способността да покаже себе си, откъм себе 
си. Лицето не приема възприемането и конституирането си като обект. Да 
се мисли иконически означава да се утвърди отказът от стремежа да схванем 
онова, което не може да бъде схванато. Става въпрос за мислене, което може да 
бъде измерено само според излишъка, който получава, или с други думи, мислене 
на немислимото, на опита за невъзможното в езика на неизразимото.

Мисленето отвъд Битието, без каквито и да е априорни условия, без допускане 
на какъвто и да е превес на активното, конституиращо его се търси и в чисто 
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философските текстове на Марион, не само в теологическите. Във феномено-
логическите изследвания се анализира една специфична форма на феноменална 
наситеност и излишък, отиваща отвъд рационалното конституиране и отвъд 
интенционалния поглед. Темата за Бог отстъпва място на върховенството на 
даденото. Историческият анализ на концепциите на Хусерл и Хайдегер14, който 
се обединява със систематичното изследване на същинската, очевидна даде-
ност на феномените15, позволява на Марион да разгърне рефлексия, отиваща 
отвъд трансцендентното его и въпроса за Битието. Третата редукция, която 
той прави, ни отвежда към абсолютната, чиста феноменалност в своята да-
деност. Марион изхожда от традиционното за феноменологията разбиране на 
реалността като нещо, което надхвърля всичко, което виждаме непосредствено, 
всичко, към което сме насочени, всичко, което схващаме, и дори всичко, което е. 
Той отива отвъд, минава границата на видимото, търсейки досег с ексцеса на 
самата феноменалност, която се да(ря)ва, но не може да бъде конституирана 
от субекта. Изисква се едно преосмисляне на феноменалността, на феномена 
в неговата пълноправност. Феноменът трябва да се открие, да яви себе си, 
без да бъде предпоставен някакъв хоризонт или набор от условия за неговото 
раз(с)криване. Ексцесивната природа на феноменалността е от кардинално зна-
чение. Всяко произведение на живописта е много повече от простия набор от 
материали и цветове, които са организирани пространствено. Всяка картина 
е пример и жива илюстрация на възможността за вмъкване, прокрадване на не-
видимото през видимото, за добавянето му към видимото. Марион описва това 
добавяне или вмъкване на друго с понятието невидимо, доколкото то не е видяно 
от никого, но е зададено или имплицирано от видимото, като го надхвърля. Ето 
защо силата на картината не е редуцируема единствено до своите визуални 
елементи. Гледането може да надхвърли чистото опитомяване, конституиране и 
култивиране на образи. С видяното се дава, в едновременността на времената, 
специфично ексцесивно разстилане, преминаващо отвъд зрението, образа и види-
мостта. Видяното не е тъждествено и идентично с това, което се схваща. Не 
се визират уникални събития или феномени, защото картината не е единстве-
ният по рода си случай на подобен тип ексцесивност. Напротив, тя е пример 
за наситен феномен. Историческото събитие също позволява интерпретация, 
определяща го като проявление на феноменална наситеност. То винаги е повече 
от която и да перспектива или хоризонт на тълкуване, които можем да имаме 
за него. Дадено събитие никога не може да бъде изчерпателно описано незави-
симо от броя на подходите, които прилагаме към него. Онова, което ни се дава, 
е винаги повече, отколкото можем да понесем. Наситените феномени са преко-
мерни в своето съдържание, което от своя страна не може да бъде съдържание 
на едно отделно понятие или комбинация от значения или понятия. Ето защо те 
поставят изискването и възможността за безкрайна херменевтика16. 

В ядрото на феноменологията на Марион се ситуира концепцията за тези на-

14	 Jean-Luc	Marion,	Reduction and Givenness: Investigations of Husserl, Heidegger, and Phenomenology.
15	 Jean-Luc	Marion,	Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness,	Stanford	University	Press,	2002.
16 Brian Robinette, Jean-Luc Marion's 'Saturated Phenomena' in Christological Perspective in The Heythrop Journal, 
volume 48, issue 1, p. 86–108, January 2007.
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ситени феномени. Те най-общо могат да бъдат дефинирани като обратната 
страна на описания от Хусерл процес на възприемане на даден обект17. Ако при 
Хусерл интенционалността надхвърля нагледа, то при срещата с наситените 
феномени онова, което е дадено в нагледа, отива отвъд чистата интенционал-
ност или насоченост. Марион използва виждането като метафора за работата 
на интелекта с отделните концепти. Виждането не се свежда само до негови-
те буквални сетивни значения. Иконата и наситеният феномен откриват въз-
можност на даденото на сетивата и интелекта да се представи като сочещо 
отвъд себе си към онова, което не може да бъде схванато нито от сетивата и 
интелекта, нито в образа и в концепта. При сблъсъка с наситените феномени 
Азът става все повече субект, конституиран от дадеността на наситените 
феномени, отколко самите те да са обекти, конституирани от субективност-
та. Азът получава повече, отколкото конституира. Нито обектът, нито субек-
тът, нито дори битието са най-висшите понятия, а напротив самото да(ря)
ване, раз(с)криване, чистата даденост, наситената феноменалност. Оттук и 
темите за дара, за чистото да(ря)ване се трансформират в изключително ва-
жен дебат в съвременния философско-теологичен дискурс18. 

Наситеният феномен може да бъде класифициран като: събитие, най-вече като 
историческо събитие; идол, който е живописта, картината; плът, чувство, 
особено телесно чувство в неговата пасивност, предхождаща обективното 
съзнаване. Петият тип наситен феномен е представен във феномените на  
О/откровението19, епифанията. В него се комбинират останалите четири типа 
наситеност. О/откровението интегрира в себе си всички останали типове на 
насищане в тяхната едновременна даденост като историческо събитие, идол, 
плът, икона. Преображението на Иисус20 е посочено като идеален пример за на-
ситен феномен21.

Всичко, което теологията утвърждава като действително на базата на вярата, 
бива описвано от феноменологията само като възможно. Ето защо феноменоло-
гията ще описва възможното събитие на Откровението като раз(с)криване на 
наситеността, без да го утвърждава като действително, без да следва свеще-
ните текстове. Като теория на възможното, феноменологията остава неутрал-
на по отношение на действителността на изследвания обект. Тя търси само 
феноменологическия статус на чистата възможност, което според Марион ще 
успее да ни предпази от предпоставянето на всякакви априорни условия, възпре-
пятстващи достъпа до даденото. Откровението през феноменологичния поглед 
е раз(с)криване, да(ря)ване, явяващо се изцяло от/из себе си, започва от себе си. 

17	 Merold	Westphal,	Transfigurationas Saturated Phenomenon.
18	 Вж.	Robyn	Horner,	Rethinking God as Gift:	Marion,	Derrida, and the Limits of Phenomenology (Perspectives in 
Continental Philosophy), Fordham University Press, 2001.
19	 Използвам	специфичното	изписване	О/откровение,	защото	Марион	категорично	подчертава,	че	не	визира	
в	последния	тип	наситени	феномени	единствено	Откровението на християнския Бог. 
20	 Вж.	 Jean-Luc	Marion,	Being Given: Toward a Phenomenology of Givenness,	 Stanford	 University	 Press,	 2002	
p.235.
21	 По	повод	на	интерпретацията	на	Преображение	Господне	Джон	Капуто,	например,	отправя	своите	възраже-
ния	към	Марион,	доколкото	в	подобно	тълкуване	вярата е	заменена	от виждането,	т.е.	оставаме	в	пределите	
теология на славата,	а	не	в	теология на кръста.
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Възможността за неговото явяване не се подчинява на каквито и да е предва-
рителни детерминанти. Раз(с)криващи се феномени от този тип са достъпни 
най-общо в три сфери. На първо място е картината като зрелище, спектакъл, 
представление, която вследствие на ексцеса не може да бъде конституирана 
и схваната в цялост, но все още позволява да бъде гледана (идол) по посока, 
преминаваща предела на чистата видимост. Следва индивидуалното, конкретно 
и уникално Лице на онзи, когото обичам, Лице, което става невидимо не защото 
само ме заслепява, а защото в него Аз искам и мога да гледам само през невиди-
мия му поглед, тегнещ над моя собствен (икона). Най-накрая теофанията, в коя-
то излишеството води до парадокса, че един невидим поглед видимо се изправя 
пред мен и ме обича. Диалектиката на видимо и невидимо се проявява в умелата 
мисловна игра на феноменологичните категории, които Марион дефинира.

С прокарването на темата за наситените феномени се обговаря и възмож-
ността за наличието на адекватна, необходима и автентична познавателна 
дисциплина като философия на религията22. Тематичното или идейно поле, към 
което се отнася религията, обхваща всичко, което философията изключва или 
което подчинява на себе си. Ако имаме философия на религията, тя би трябвало 
да описва и да се занимава с феномени, които са обективно дадени и могат да 
бъдат дефинирани. Те обаче няма как да имат специфично религиозен статут. 
Ето защо философията на религията не би трябвало да изгражда полето, вър-
ху което рефлектира, изследвайки този тип феномени. Остава възможността 
философията на религията да обърне взора си към феномени, които са религи-
озни, но не могат да бъдат описани обективно, феномени, които са ексцесивни 
в своята феноменална наситеност. За Марион невъзможните за обективиране 
феномени конституират в съдържателно отношение тематично-познавателния 
обсег на философията на религията. Те  принадлежат. Философията на религия-
та е длъжна да наблюдава и търси онова, което не може да бъде обективирано, 
което не се явява и раз(с)крива единствено и само в своята видимост. Религиоз-
ните феномени всъщност са невъзможни феномени, обозначаващи една граница, 
отвъд която феноменът става невъзможен. Поставяйки въпроса за спецификата 
на религиозните феномени, Марион проблематизира общата възможност на фе-
номена като феномен, а не толкова възможността за философията на религията 
като автономна познавателна дисциплина. Първо трябва да се дефинира сама-
та възможност за феномен, с което се поставя под въпрос феноменологията. 
Стъпките, по които върви Марион, са: от чиста дефиниция за възможност, през 
дефиниция за възможност на феномена, към дефиниция за невъзможните фено-
мени, чрез и във които и става възможна философията на религията като фено-
менология на невъзможното, невидимото, неизразимото.

Ще завърша с няколко щрихи, засягащи проблематизирането на идеята за невъз-
можността. Според Джон Капуто и неговата теория на невъзможното23 Бог е 
даден в опита на невъзможното. Името на Бог е името на някого, който може 

22	 Jean-Luc	 Marion,	 Saturated phenomenon in Phenomenology and the Theological Turn:The French Debate 
(Perspectives	in	Continental	Philosophy)	by	Dominique	Janicaud,	Fordham	University	Press,	2001.
23	 Вж.	John	D.	Caputo,	The experience of God and the axiology of the impossible in Religion after Metaphysic,	Cam-
bridge	University	Press,	2004.
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да направи онова, което е невъзможно – възможно. Бог е този, който дава всички 
дарове като благодат, особено невъзможните, твърди Капуто. Бог ни да(ря)ва 
и раз(с)крива себе си като преживяване на невъзможността. Говоренето за Бог, 
имената Божии означават за нас невъзможност. Преживяването на невъзможно-
то е граничен опит и в известен смисъл повторимост, която придава смисъл на 
името на Бог. Според Капуто това е и феноменологическото съдържание на по-
нятието Бог – име, което в същността си дава истинността на опитността за 
божественото. В своята аксеология на невъзможното Капуто се опитва по пътя 
на феноменологичния анализ да открие вътрешния интензитет на случване на 
опита или на преживяване на божественото. Той поставя въпроса за изконната 
потребност, непреодолимото желание на човека да срещне непосредствено Бог, 
да преживее невъзможността на срещата с онзи, за когото всичко е било, е и ще 
бъде възможно. Оставайки в плоскостта на феноменологията, която не е нищо 
друго освен картографията на преживяването и се явява онзи етап на рефлексия, 
който идва след онто-теологията, Капуто се опитва да се предпази от всяка 
форма на спекулативност. Невъзможното ще бъде мостът, решаващият среден 
термин в логиката, който свързва Бог и преживяването. Преживяването на не-
възможното прави преживяването на Бог възможно, или казано с други думи, ние 
обичаме Бог, защото не можем да не обичаме невъзможното24. Под невъзможното 
обаче се няма предвид простото противоречие, простото логическо отрицание 
на възможното (P е не-P), което е част от спекулативността на старата онто-
тео-логия. Напротив, невъзможното е част от феноменологията, която подко-
пава хоризонта на всички очаквания и на самата възможност за предвидимост. 
Ако всяко преживяване се случва в хоризонта на възможното, то преживяването 
на невъзможното е преживяване в един притъмнен хоризонт на невъзможността. 
Съпротивлението на всички онто-тео-логически и априорни логически ограниче-
ния за възможното и невъзможното ни връща обратно към самата структура 
на преживяването, уловена от перспективата на феноменологията. Пълният ин-
тензитет на преживяването, пълната страст на мисълта се случва в екстрем-
ността, в поантата на цялата палитра от динамични потенции на мисленето, 
когато то е тласнато извън собствените си предели към отвъд-стоящото. 
Мисленето стига до някаква повратна точка на колапс, сблъсквайки се с всичко, 
което е отвъд неговите сили, което безкрайно го надхвърля. Там то среща непо-
силния, безмълвен лик на невъзможното, неизразимото, божественото.

24	 Ibid.	p.123.
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живот без публика 

Упражнение в меланхолия

Да живееш в истина, да не лъжеш нито себе си, нито другите, е възможно само при 
условие че живееш без публика. В мига, в който се появи свидетел на постъпките ни, 
ние, щем не щем, се приспособяваме към наблюдаващия ни поглед и вече нищо от онова, 
което вършим, не е истина. Да имаш публика, да мислиш за публиката, означава да 
живееш в лъжа.

Милан Кундера, Непосилната лекота на битието

Не с претенция за задълбочено литературнокритическо обсъждане започват 
следващите редове, макар и те да са целенасочено обвързани с известния роман 
на Милан Кундера. Всъщност целта на това, бих си позволил дързостта да го 
нарека несвоевременно размишление, е доволно проста – тя не е нищо повече от 
опит да се мисли ситуация, почти немислима в опубличностената ни съвремен-
ност и прикрита зад нееднозначна фраза – животът без публика. Да се намери 
адекватното значение на тази фраза, превод на специфичната  двусмисленост, 
да се разчетат всичките  екзистенциални модуси на приложение и да се съот-
несат към идеята за автентичното измерение на човешкото, към местообита-
ването в истината, колкото и абстрактно да звучи, връхната, пресечна точка 
между човека и битието, полудното откровение на тяхната съпринадлежност, 
онова окрайностено, сумрачно контрапространство в съществуването, където 
живеенето се разкрива непосредствено в разноезичието на стойностите си и 
където то може да бъде понесено, а и споделено. Там, където, по думите на Кир-
кегор, животът всеки миг се залага, където всеки миг го губим и отново пече-
лим. Където в злочестия жребий се ражда човешкото. Защото в заника на пост-
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модерното, когато всички негови поуки – „документ на културата, документ 
на варварството” (В. Бенямин), потънаха в злозвучието на глобализацията и 
технокрацията, когато самото понятие за човешко съществуване претърпя 
своя update и беше преведено в reality форма, ускорено, подобрено, глобализира-
но, когато призраците на виртуалната разруха забродиха в сърцата и умовете 
ни, всред целия този „залез на боговете” и опустошението, което той остави 
след себе си, единствено въпросът за истината и лъжата, за автентичното и 
неистинското, за стойностното и фалшивото, все още си струва да бъде зада-
ван, ако и все по-често и по-често опитите за отговаряне да крушират в мас-
карадната вакханалия на релативизма, в апатията на самото все по-ускорено 
изтичащо време. Същевременно това е и текст посвещение, чийто адресат е 
неизбежната меланхолия, която ни обзема, когато обърнем поглед назад и ясно 
съзрем собствената си изложена и оголяла фрагментарност, из-корененост, слу-
чайност всред вихъра на днешното. Меланхолия на откъснатостта, на единич-
ността, на дървото, останало без корен, и неговата неизлечима самота. Къде 
е нашето място? Как сме се озовали тук? Откъде идваме? Накъде да вървим? 
В чий глас да се вслушаме? В риканието на лъва или на Онзи, чийто глас стра-
далчески вопие през пустинята? В това преживяне на миналото in ore cordis1, 
в разгръщането на пожълтелите му, изпълнени с компромиси, грешки, съблазни 
и лицемерие страници се докосваме до неосъщественост и незавършеност, до 
един злополучно състоял се проект, до поредица от неуспешни, болестотворни, 
фатални опити лудости, в чиито разсейки живеем засферени сега: опит пред 
публика, опит за любов, опит за политика, опит за спасение и пр. Целият живот 
е просто опит за живот, лековато и безрасъдно разигран хазарт, позорищен 
surfing на гребена на тъй хубавия миг, който ни отнася през главоболието на 
задълженията и службите ни, през тягостта на избора и подвига, през усилията 
на вярата право към безметежността на наркозата, наречена настояще, наре-
чена сцена. В последна сметка „никоя птица не притежава смелостта да лети в 
гъсталак от въпроси” (Р. Шар). В такъв гъсталак от въпроси се крие и нашата 
меланхолия. А защо не и спасението. 

Пилатовият въпрос „Що е истина?” отеква през врявата на деня в ушите ни в 
архаичен, чужд за постмодерното ни сетиво лад – не като стремеж за позити-
вистичното подреждане на света, на действеното помиряване (и покоряване) 
на думите и нещата в едно всеобхватно adaequatio2, не като пореден опит за 
структуриране на виртуалните хороводи на модерността, а като дълбок, тягос-
тен онтологичен порив на границите на разсъдъка към онова болезнено, човешко, 
твърде човешко In-der-Welt-sein3, живо, екзистенциално преболедуване на света, 
в което ние сме неотклонно въвлечени, завинаги въдворени и в което посрещаме, 
приветстваме в монотонността на делниците ни скуката и смъртта, скръбта 
и тишината, унинието и спасението: където се грижим за себе си, обгрижваме 
другите, където бдим. В това всенощно бдение на истината над човешкото 

1	 В	устата	на	сърцето	(лат.)
2	 От	лат.	–	изравняване,	съгласуване,	съвпадане.	
3	 От	нем.	–	букв.	бъдене-в-света.	
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съществуване ще се опитам да побдя и аз. В окъснялата литургия ще прозвучи 
и моят глас като един от многото, като въпиюща частица всред какофонията 
от интерпретации, симулакри, зрители, маски и аплодисменти, всред бриколаж-
ните отломки на настоящия момент – онзи, който като че ли винаги ни убягва, 
онзи обтекаем, аморфен откъслек от тялото на стремително изтичащото към 
бъдещето време, чиято археология ни разкрива собствената ни неутешима ме-
ланхолия. „Що е истина?” в часа на синята мъгла, тревожно спуснала пелената 
си над нас, потънали в рутина, загрижени в суетнята на ежедневното случване, 
повтаряне и преповтаряне на сцени и спектакли от насъщното ни бъдене, пита 
вече не за същността на истината, а подобно на бродещия през деня с фенер в 
ръка циник Диоген, се опитва да намери, да достигне, да се докосне до истината 
сред толкова много лъжа. Къде е истината? Къде е смисълът, процежда се зад 
тила ни зловещо въпросът всеки път, когато достигнем до прочутия квартален 
ъгъл на Камю, зад който ни дебне абсурдът. Къде е мястото на истинското, 
автентичното човешко състояване, къде се залага животът, къде се губи, къде 
се ражда вярата, къде се посреща спасението, къде човекът се среща лице в 
лице със своя Творец, къде сърцето, осенено от благодатта на Духа Утешител 
надава своя вик в отмалата на богопознанието?

Животът на сцената на залязващата постмодерност е живот в „маскараден” 
мрак – тогава, когато в най-тъмния и непристъпен час на нощта небето се 
озарява от едноактните ефекти на излитащите фойерверки, носещи едноакт-
на наслада за окото на зрителя и бързо погиващи в бездната на здрача. С риск 
бездната да погледне в нас, според известния афоризъм, нека вперим поглед в 
нейните погледи, нека отправим очи към нейната пронизваща ни паноптика и 
там да потърсим осколките, руините, документите на варварството, останали 
след изгонването на Бога, след забравянето на битието, след прогонването на 
истината. И това е поредната възможност за една още по-болезнена постмо-
дерна поука. 

Нека започнем малко отдалеч: първият закон на Аристотел за тъждеството, 
както е добре известно, конституира логически неотменно изискуемото по-
стоянно вътрешно съвпадение на нещото със самото него (A ≡ A), а в процеса 
на умозаключаването – на мисълта със самата нея. Тъкмо от гледната точка 
на една пределно последователна и непротиворечива наука като логиката е 
забележително колко просто ни се явява пред погледа и донякъде се постига 
иначе така трудната за екзистенциално дефиниране идея за човешката автен-
тичност. Защото видно е, че автентичността, само-обладанието в истината, 
също постигат, само че в ъгъл, пряко сплитащ се в органиката на живота, точ-
но тази идея – пълното и неотстъпно тъждество на човека със самия него. Ала 
какво е същинското значение на подобна абстрактна и генерална формулировка, 
когато тя се заеме да изясни уникалната, винаги конкретна и никога еднозначна 
положеност на човека в света? Това многолико бъдене-в-света, извън което (бих 
имал дързостта да предположа – „като чист наглед”) човекът е немислим и в 
което се проявяват изобщо всички черти на човешкото, повтарят се, оспорват 
се, разрушават се всред вулгарността и общодостъпността на катадневно-
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то състояване. Едно бъдене, в което не просто субектът (човекът) привлича 
обекта (света), установява контрол върху него, облагородява го, окултурява го 
според собствените си насъщни нужди, а преди всичко двете фигури са обвър-
зани в една предначално зададена неразделност, събраност, ведно-положеност, 
в „жизнената сфера” на която са възможни, а и обозрими. Но какво означава 
човекът да съвпада неотстъпно със самия себе си? Какви са параметрите на 
това себе-постоянстване, какви са условията, в които то се разгръща като 
самостоен личностен акт, и къде начеват заплахите пред него? 

Тъждественият със себе си, винаги удържащият се в съвпадение със себе си 
има себе си като неотменна отговорност, гледа на себе си като на непрес-
танно отговорен за всички екзистенциални свои жестове, осъществява себе си 
в екзистенциалното време-страдание, воден от неутешима „мъка за себе си”, 
според израза на Левинас. Непогрижилият се за себе си изстрадва страшна 
тегоба – липсата на отношение на взаимност и съгласие със собственото аз, 
липсата на чувство за неговото обладаване, липсата на желание за негово-
то реализиране, а вместо това – нарастваща и все по-болееща отчужденост 
вът ре в самия интериор на духа, където рефлексията, или ако не – то просто 
жизненият импулс, нагонът към сбъдване и проявяване, крушира в невнятна по 
произхода си опасна чуждост. „Не съм в мир със себе си” – тази всеизвестна 
формула на разочарованието, носи тъкмо посланието на несъвпадението между 
А и А – не мога да се напасна към реализацията в конкретност на моето себе 
си, пред вас аз съм такъв, какъвто всъщност не съм, аз не мога да се спогодя 
с произволните движения и посоки на това дълбоко чуждо ми „себе си”, които 
постоянно съблазняват самосъзнанието ми и омайват съвестта ми. Няма мир 
помежду нас, ние не сме в състояние на взаимна хармония и съгласуваност, а 
ту се раздалечаваме радикално, ту почти се докосваме в близост. Вътрешно в 
себе си аз не съм този, за когото ме представят многобройните ми социални 
(или културни) обективации. Аз живея живота на друг, говоря от името на едно 
анонимно множество (наречено опит) на друго едно такова. Вглеждайки се в 
образа си в огледалото, аз не се разпознавам: пред мен стои непознато лице, 
посипано с безчестие. Такъв преждевременно посивял човек се самоусеща като 
чуждо тяло в хомогенността на заобикалящия го свят, като натрапник, който 
трябва да бъде прогонен. Оттук и образът на агонизиращия болник в началото 
на Болка за умиране на Киркегор, който не може никога да умре, който самата си 
смърт е превърнал в ужасяващо „живеене”. Умирането от отчаяние се превръ-
ща в живеене – в живеене на безплътното, на омаломощеното, населяването на 
една обезличена и обезстойностена екзистенция, разкъсвана от противоречия-
та и съмненията си при сблъсъка си с човешката граничност: смъртта, вярата, 
страха и пр. Или още по-точно – в нескончаемо и мъчително проиграване на 
смъртта, спасение от което няма – заразена, несъвпадаща със себе си, вътреш-
но саморазкъсваща се (в компромис, в измяна, в двуличие), субектността погива, 
задушавайки се в собствената си стесненост, в собствената си безизходност. 

Ала тази отговорност на екзистенцията към самата себе си, мъчителното 
безпокойство на А за А, пак по думите на известния философ, следва да се раз-
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глежда не просто в юридико-фактически смисъл, а по-скоро като естествена, 
онтологична угриженост, като боязън за себе си. В какво се изразява тази боя-
зън? Струва ми се, в две неща: в загубата на идентичността, т.е пропадането 
всред „общото”, масовото, обезличеното, и в загубата на ближния, т.е в само-
тата и изолацията на оставеността на себе си. В нишките на реалното живе-
ене двете възможности се приближават: загубата на ближния, откъсването от 
лицето му, е загуба на идентичността, непоправимо счупване на огледалото, в 
което съм се докосвал до себе си, върху нежната, гладка повърхност на което 
въобще съм притежавал себе си. 

Автентичният човек, непрестореният и самообладаващият се, е онзи, чийто 
живот е свод от възможности и модалности на грижата и милосърдието – към 
себе си и идентичността си, постоянно изпитвана в необезпечеността на ней-
ното битие, и към ближния, към неговата вечна ранимост пред мен, която ме 
засяга не по-малко сърцеболно и която ме изпълва с непрестанно, наситено с 
отговорността на събитийността безпокойство не по-малко, отколкото само-
то мое окрехковяло съществуване-захвърленост. Захвърленият е всъщност при-
ласканият в топлотата на аз-ти, онзи, чиято отговорност пред светостта на 
този съюз е залегнала като гарант за съществуването му. Както пише Левинас, 
да бъда Аз означава оттук насетне да не мога да се скрия от отговорността, 
да не мога да затворя очите си пред повика на лицето на Другия”. Къде се случ-
ва това безсилие? 

Първото изискване за постигането на автентичността е интимността, чув-
ството за съкровеност, за приютеност в битието. Ала какво е интимността? 
На пръв поглед нима тя не е тъкмо оставеност на самия себе си, захвърленост 
в глъбините на субектността, преживяване на себесността: там, където се 
претърпява всеки избор, изковава се всеки жизнен жест, където се износва са-
мото екзистенциално време-траене, време-страдане. Недрено самопритежание. 
Безусловно самообладание. Интимността е мястото на оцеляване и спасение в 
гранични ситуации, мястото, където всички апории на жизненото осъществява-
не са разрешени, където неприкосновеността и самодостатъчността на моето 
аз са винаги несъмнени и гарантирани. Мястото, където съвпадението между А 
и А оформя непоклатимата ценностна и символна пълнота на човешкото бъде-
не-в-света. Същевременно обаче интимното е и там, където най-остро се усе-
ща и изживява липсата, празнотата, отсъствието, оскъдицата (penia) на моята 
самост. Интимното е там, където срещам Другостта и в нея намирам онова 
„ти”, което неотвратимо ме призовава към себе си; където страхът от евен-
туалната раздяла с него никога не заглъхва в сърцето ми, където първозданна-
та отговорност към Лицето Му (Левинас) осмисля и определя ориентирите на 
моето шеметно лутане в света, вдъхва сила на любовта ми, крепи вярата ми в 
спасението. Където в доверието на лицето на ближния се овеществява и моята 
собствена идентичност, самото мое битие се окръглява, обладава съвършената 
форма на изпълнеността и осмислеността. Интимното е еротичното – там, 
където от взаимността и полифонията на сърцата, от копнежната цялост на 
любещия и любимия се ражда еросът като динамика на приближаването и раз-
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далечаването, неслитността и неразделността, същината и другостта между 
мен и теб, като икономия на ласката и спасението, преодоляваща физиологичес-
ката ни разполовеност и съобщаваща ни към собственото си диалогично, вечно 
дишащо и зеещо като жива рана споделено битие – по ръбовете на събличащи-
те ни в целувка устни, дълбоко в сърцата на сълзите, обричащи ни на нашата 
обща, зрима печал, в самата ядка на болката, която подивяла разкъсва плътта 
ни и ни прави все по-неразделими, все по-непостижими в любовта. Където до 
мен достига призивът, наречен „ти”, пратеникът на Бога, наречен „ти”, който 
поставя под въпрос моето самопринадлежене, който ме обрича да бъда себе си 
единствено когато съм до теб и в теб, в голотата на лицето ти аз вървя подир 
следите на Безкрайното. 

Така интимността се разполага между повелите на етичното (отговорността 
към Другия) и нагоните на метафизичното (обладаването на цялостта, ексцес-
ното трансцендиране на физиологическата ни разполовеност, прекъснатостта 
между мен и теб във вихъра на предадеността ни един на друг), между отсам-
ното (епифанията на Лицето и неговия императив) и отвъдното (невъобрази-
мостта на любовната ентелехия). Това е и мястото на състояване на автен-
тичното човешко битие, където субектът престава да бъде възприеман просто 
като аристотелистки sub-jectum, т.е. такъв, на когото могат да се припишат 
определени предикати, на които той „подлежи”, престава да бъде мислен хеге-
лиански като рефлексивно медииране на самото себе си чрез самото себе си, а 
започва да се възприема екзистенциално – като субект, подлежащ в буквалния 
смисъл, т.е такъв, който някому подлежи, някому е предаден, у някого е намерен, 
който в същината и основаността на битието си е на някого, а в това да бъде 
на някого, да бъде нечий (а не ничий, т.е на нищото) се открива и дълбоката те-
леология на човешкото като дякония, служение, приютеност в събитийността 
с Другия. Аз съм аз, доколкото има на кого да съм, кому да подлежа и да служа, 
кого да обичам и кому да вярвам. Съществувам като субект, доколкото непрес-
танно трансцендирам собствената си уседналост, автономия, херметична са-
модостатъчност, доколкото съм винаги ексцесен, извън себе си, по следите на 
онова, което ме надвишава, което непреодолимо ми липсва; извън оковаващата 
ме фактичност на изолираното ми битие и съм в общение с Другия, обладавам 
онзи жертвен опит за Другия, който ме съпътства през целия ми живот, в който 
утешавам воплите на раненото си от света същество, в който постигам и при-
тежавам себе си – като неразделна част от цяло, като недосегаема влюбеност, 
като възпламнала самопредаденост. 

Интимността, в която аз срещам ближния и надавам ухо за божествения „ме-
лос” на събитието, е уединение, скритост, тайна, отстояща от натрапчивост-
та и цинизма на делника. Интимността е изначално споделима само между аз и 
ти, достъпна е единствено в тяхната приглушена, ненатрапваща се диалогич-
ност. Всеки чужд поглед, проникнал насилствено в тайнствената симфония, я 
осквернява, разкритата тайна вече никога не може да бъде тайна, разгаданата 
загадка се предава на забравата, обясненото чудо се превръща във факт в 
поредица от факти, случаен фрагмент от протичането на света, обект сред 
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множество други обекти. Всяка агресия, въоръжена с инструментите на дисек-
цията, класификацията и асимилацията, руши другостта на връзката, поругава 
светостта на съюза, прогонва истината. На сцената, пред зажаднелите за 
зрелищност погледи на зрителите, където нищо не остава скрито, интимно 
и лично, пълнотата на аз и ти се разцепва, заедността им се разгражда в 
монадичност, във влудяващата самодостатъчност „без врата и прозорец” на 
героите в абсурдисткия театър на Бекет и Йонеско: завинаги отчуждили се 
една от друга души, населяващи пусти, мръсни и непроходими стаички, вътреш-
но оглозгани от освирепялата си отдалеченост и невъзможност за сближаване 
хора-артефакти, призраци, предъвкващи езика на пустотата, бледи сенки на 
някогашната си отдаденост, които не чакат Годо, защото отдавна са загубили 
вярата си в смисъла на Неговото идване. 

Въпросът къде е истината сочи право към сърцевината на служението и отго-
ворността към Другия, право към живота без публика, далеч от бутафорията 
на театрализирания жест, далеч от съблазняващата прелест на лицемерието, 
далеч от кръвожадната взискателност на публиката, но досами лицето на ближ-
ния, досами откровението на любовта, на жертвата. Възможна ли е жертвата 
върху сцената, наречена настояще? Не изглежда ли тя още по-изкуствена, още 
по-неискрена, още по-абсурдна? Възможни ли са срещата и целувката в паноп-
тиката на обсаждащата ни „стъклокултура”, която в началото на миналия век 
проповядва Пол Шербарт? Въдворен в бастиона на сюрреалистите – Maison de 
verre4 на Пиер Шаро, не се ли погубва животът, не се ли удавя той в бясно на-
хлуващите яростни погледи? Какво в последна сметка остава от нас, след като 
всичко наше свидно и ценно е видяно, разгласено и отнето. Какво оцелява и се 
съхранява след пиршеството на натрапените очи? В епохата на техническата 
възпроизводимост, пише Валтер Бенямин, произведението на изкуството е ли-
шено от аурата си – неговата неповторимост, чудесното му въздействие върху 
сетивата и чувствеността, отпечатъка на автентичното авторово свещено-
действие. По подобен начин и самият изложен живот губи аурата си, разомагьос-
ва се, заболява и оголява, превръщайки се в zoe – безгласното и дисциплинирано 
физиологично съществуване, живуркането в безсмислие. Постмодернизирано, чо-
вешкото е всъщност деконструирано; от приватно – непроницаемо, заключено, 
охранявано зорко, достъпно на мен и за теб, то е станало публично – изложено 
на показ, достижимо за всички, всеобгледаемо, ексхибиционистично манифести-
рано. Озовал се в къщата от стъкло, за която мечтаел Андре Бретон, човекът 
е станал едноизмерен, плосък, видим, превърнал се е в транспарант, заживял е 
своя живот пред публика – посредствен спектакъл, безстойностно и неистинско 
сценично действие. 

Животът без публика става все по-труден, все по-недостижим, а мисълта за 
него е упражнение в меланхолия – вглеждане в преходното, във вече изгубеното: 

4	 От	фр.	–	стъклен	дом.	Проектиран	от	eкип	архитекти,	начело	с	Пиер	Шаро,	той	е	построен	в	периода	1928–
1932.	Поради	умелото	съчетаване	на	стъкло	и	метал	се	превръща	в	един	от	символите	на	модерната	авангард-
на	архитектура	и	бързо	се	утвърждава	като	салон	на	сюрреалистите.	Посещаван	е	от	Пол	Елюар,	Луи	Арагон,	
Хуан	Миро,	Валтер	Бенямин	и	др.	
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съвременността е напусната от интимното, опразнена е от мъдрата усамоте-
ност на замислеността, от тихата незлоблива философичност на уединението 
и крехкотата на споделената несамота. Свянът – чувството, чийто внезапен 
прилив отключва в нас усещането, че сме заплашени, че сме достигнати в 
интимното си съществуване, постепенно се изгубва във вихрите на глобали-
зацията и масмедиализацията, когато всеки ъгъл от съществуването ни – от 
най-ужасния (агонията, смъртта) през най-чувствения (любовта) до най-банал-
ния (ежедневните навици), е облян от ослепителната, всепроникваща светлина 
на разбулващото ни, насила изваждащото ни наяве социално око. Виждането е 
отнемане на свободата, а да си видян е равнозначно на това да си ограбен, ли-
шен от всичко собствено и само твое, и окован, раз-нищен, едно-значен. Водено 
сякаш от архаичния просвещенски страх от XVIII век пред мрачното простран-
ство, за който говори Фуко, обсъждайки проекта си за генеалогия на властта, 
модерното светоусещане наново възражда утопичната фигура на прозрачното 
общество, в което всички тъмни зони, всички прегради, конституиращи скри-
тост, непозволеност и различност, всички граници, охраняващи интимност, са 
разрушени в една своеобразна неудържима политизация и колективизация на су-
бектите – разголени в попукващата си заедност, наблюдавани, контролирани в 
отношенията си, обезправени в транспарантността им, те сами заемат ро-
лите на притворството, сами надяват маските на приспособенчеството, ус-
вояват компромиса, приучват се на предателството. Защото в свят, в който 
човешкото право да защити интимността си бива поголовно потъпквано, а 
грабителството в самата ядка на субектността е гарантирано, единствената 
възможност за спасение се нарича конформизъм, се нарича театър.

Така „властта чрез прозрачност” (изразът е на Фуко), агресията на погледа, 
подчинява и започва да режисира ежедневието – в неговата инструментализи-
рана схема субектът е сведен до сбора от своите обективации, превърнат е 
в ансамбъл от обществени отношения. Така се раждат и емблематичните за 
облика на всеки тоталитарен режим „престъпления срещу всекидневието” (Ал. 
Кьосев) като подслушването, следенето, посегателството върху кореспонден-
цията или директния, непрекъснат и безсрамен надзор в хола от зловещите 
телекрани в 1984 на Оруел. 

Личният, интимният живот с Другия и общественият живот се унифицират, 
без тайни, без прегради, без здрачни стаички, в които виреят скверни страсти, 
несподелени несгоди и недопустими щения. Веднъж пронизал субекта, погледът 
го обсебва и дисциплинира. Веднъж видял публиката срещу себе си и почувствал 
по тила си тръпките от жадуващите  за ефект очи, субектът е фасциниран: 
привлечен в особеното либидо на театралността, в усладните фиоритури на 
фалша. Нищо от това, което вършим пред публика, не е истина, казва Кундера: 
всеки акт е неистински, нагласен, предварително премислен, тенденциозен и 
целящ единствено ефекта от случването си. Всяко себеполагане на субекта в 
различна социална роля е просто удовлетворяване на затаено, абстрактно, во-
айорско желание, реализация на обезумяла воля за зрелищност. Така живеенето 
се преоткрива като усвояване и експлоатиране на поредица от често взаимно-
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изключващи се хабитуси. Въвлечен в тяхната разностранност и разноезичност 
и неизбежния от гледната точка на противоречивостта  спасителен конформи-
зъм, субектът усеща връзката със себе си, устойчивостта на самообладанието 
си все по-бегло, а идентичността си – все по-проблематична. Наложената върху 
лицето маска се е сраснала с него, обсебила го е, опитомила го е. Все по-силно 
и все по-мъчително той усеща (телесно, физиологично дори) разминаването със 
себе си, дълбокото размирие и зловещото проблясване на неавтентичността. 

Животът пред публика е панаир на суетата, триумф на глумящата се автори-
тарна „хорска приказка” (Gerede) над пълнокръвната истина за битието, мас-
карад от подражателства и предателства: спрямо собствената чест, спрямо 
етиката, към която присъствието на Другия неотклонно ме скланя. Театра-
лизираният живот е измяна, посегателство върху истината, атентат срещу 
възможностите на човешкото бъдене-в-света, видяно в неговата най-конкретна 
и най-човешка форма: като бъдене-с-Другия, като себе-намереност в очите на 
ближния. Срещу умиращия за/в истината Сократ и величествената максима 
„Поз най себе си”, залегнала в основата на познанието за субективността, не-
възмутимо застава предателят маска Ефиалт. Срещу етоса на честта, преодо-
ляващ смъртта и постигащ безсмъртието, се изправя патосът на непосилната 
лекота, на Хераклитовото играещо на пясъка дете или танцуващия над пропаст-
та въжеиграч на Ницше. Безграничен спектакъл на разруха, без ориентир по своя 
път, без форма, без посока, без героизъм – просто разпръскване на жизненост 
и омерзение, опит за проговаряне от нищетата. Що за човек е изменникът? Не 
е ли тъкмо онази обезлицена (защото нямащият лице е ущърбена, несъстояла 
се, некомуникативна битийност), убога фигура от сумрака, онзи самопринасящ 
се в жертва на ексцеса и скандала „ларвен субект” (Дельоз), чието протеично, 
призрачно битие нестабилно криволичи в собствената си повратливост между 
изгодата и страха, малодушието и превъзношението, отчаяно търсейки да се 
закрепи под порутената стряха на настоящия миг, който се стреми да овладее? 
Измяната се осъществява с маска – от името на един вече безименен, обезли-
чен, анонимен суверен. 

Нека сега се опитаме да проясним в една изчистена феноменология неавтентич-
ността на театралното, нека се опитаме да буквализираме живота пред публи-
ка, да го прозрем в стряскащата му реалност. Нейните опори са две: сцената 
и маската. Следващите разсъждения трябва да се четат най-вече между редо-
вете – нарочно те изглеждат общи, самоочевидни, дори повърхностни, защото 
целят да сродят в основата им собствено театралния механизъм и самия жи-
вот. Опита за тази аналогия аз възприемам като буквализация на метафората 
„живот пред публика”. 

Сцената, като пространство на играта, а оттук – и на свободата, представ-
лява преди всички свои значения една проста демаркационна линия, веществен 
предел, пронизващ и необратимо разделящ общността на публика и изпълнители, 
на зрители и актьори, на хора пред сцената, които никога не могат да се ка-
чат на нея, и на такива, които са винаги на нея и никога (или поне в рамките 
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на сакралното извънисторично време на спектакъла) не могат да слязат долу. 
Всяко така разделено, празно и голо пространство може да бъде сцена, може да 
акушира театралното. Театърът е хетеротопично конструирано, прекъснато 
пространство, в което са обособени две ядра, кореспонденцията между които 
е нелесна (поради непроходимостта на сцената): пасивно-реципиращ и активно-
сътворяващ, хора на погледа и хора на действието, поначало разделени едни от 
други, поначално поставени в непримирима неравнопоставеност. Обща обаче е 
околността на случването – безусловната изложеност, нуминозният панопти-
кум – всички вектори на погледа са насочени към сцената, всички повърхнини 
са прецизно нагласени за виждане, за възприемане. За никаква реципрочност в 
паноптикума обаче не остава място. Актьорите, дори когато гледат целенасо-
чено към публиката, не виждат нищо друго освен безформена, потънала в мрак 
маса. Те не могат да уловят погледите, за които иначе знаят, че не ги изпускат 
нито за секунда, че дебнат за всяка тяхна грешка. Винаги съм виждан, никога 
не виждам. Опитам ли се да потърся с очи източника на стрелометните погле-
ди, които пронизват и изгарят отвътре битието ми, намирам занемяла черна 
бездна. Адът на паноптичната дисциплина, за който пише Фуко, е изненадващо 
наличен в един екзистенциален план и в театъра. 

На сцената нищо не остава и не може да остане скрито, сценографски тя се 
устройва винаги така, че действието зад нея да се сведе до минимум. Сцената 
априори разхерметизира всяко тайнство, излага го, изказва го. Най-малкият 
детайл от реквизита може неочаквано да изпъкне, да се яви и да ни смае с 
чудното си явление в даден момент от постановката. Обща, пак повтарям, е 
видимостта, тя е това, което свързва публиката и сцената, макар и в ущърб 
на последната – нищо не остава скрито, ала по-важното – нищо не трябва да 
остане скрито, иначе спектакълът далеч няма да е така впечатляващ. Има ли 
недоизказаност, има ли недовършеност, има ли скритост или самоцелно търсена 
мистериозност, спектакълът няма шанс да се хареса на редовия зрител, дошъл 
в театъра, за да задоволи желанието си за зрелище (дори и то да има катар-
тично въздействие, както в класическата Аристотелева теория).

В погледа на публиката се чете не просто удоволствието от възприемането 
на красивото сценично действие на актьорите, ала и по-дълбокото изискване 
към тях – да играят така, че да „изпълват” очите със собствената си исти-
на, да възрадват естетически с оголялостта си – скандална, непозволена от 
нормите на културата – душата. Всеобщата голота е телосът на зрелището. 
Виждам се равнопоставя с искам да видя, искам да проникна, постоянно отпра-
вено към актьорите и техния сценичен свят, то дори съставлява основата на 
зрителското впечатление – искреното желание действащите лица да влизат 
все в нови и нови ситуации – абсурдни, комични или скръбни, да разкриват все 
повече и повече неистовството на битието си и така да съпровождат полека 
публиката към катарзиса на изстраданото пречистване (в трагедията) или на 
надломяването чрез смеха над ситуацията (в комедията). Веднъж качил се на 
сцената, човекът попада под страховит надзор, бива въдворен в абсолютна 
повинност и сам става арена на разгръщане на апокалиптични обязаности: той 
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е длъжен да играе и да не спира, нито да се уморява да играе (спектакълът би 
бил провал), длъжен е да владее до съвършенство дисциплината на актьорския 
си хабитус – стриктно да следва утвърдения от режисьора мизансцен, да не 
си забравя репликите, да избягва импровизациите (т.е онези прояви на самата 
му субективност, на същината му, които навлечената роля отхвърля като нес-
войствено за нея чуждо тяло). Освен това той е задължен да бъде виждан и 
всякога виждан – режисьорско правило е, че с моментите, в които действа глас 
зад сцената, не бива да се прекалява. Нещо повече – актьорът е задължен да 
не вижда, да се откаже от собствения си поглед, доброволно да се обрече на 
слепота (нима гледането в публиката не би го разконцентрирало?). Има ли, ако 
се върнем на изходните си размишления, по-неавтентичен, по-несубективен от 
човека актьор, който във всяка минута на сцената има себе си (физически), ала 
не като себе си (метафизично)? От онзи, чието битие се гарантира единствено 
от погледа на публиката, безжалостно консумиращ изложеността на това би-
тие и неспособността му да съхрани себе си в интериор? Кой ако не актьорът 
е този, при когото А никога не съвпада с А; този, при когото тъждествеността, 
а оттук и истината, е непоправимо нарушена? На сцената човекът се насища 
с безотговорност, престава да се съотнася грижовно към себе си, да изпитва 
болката на ангажимента към съществото си и се отдава на другостта на 
ролята, изоставя лицето си, навлича маската. Всички – аз и ти – се маскират, 
личностите (hypostaseis) мутират в маски (personae).

Маската е символ на неавтентичността. Тя е пряка атака срещу лицето, срещу 
човешката същност. Ако аз престана да бъда тъкмо това именно лице, което 
съм, ако аз го прикрия или подменя, то като какъв съществувам тогава? Нима 
след покриването на лицето с маска аз продължавам да съм все същият? Маска-
та не просто легитимира нетъждествеността, а показвайки я пряко, демонично 
я чества. Маската лъже, а самото  присъствие пред очите ни ознаменува „праз-
ничното” безсрамие на лъжата. Маскирането е по същността си замяна: лицето 
не просто се покрива, то се заменя от маската. В нея порядъкът и действител-
ността биват суспендирани, отложени, заменени с безпардонна неистинност. 
Всеки е някой друг, фалшив друг, субектът отчаяно се бори да се освободи от 
себе си, да се забрави, да се саморазкъса (агонията у Киркегор). Този, който не 
може да понесе отговорността за делата си, навлича маска, става друг, не-аз, 
опитва се да заеме друг, чужд нему екзистенциален чин. Често с атака срещу 
добротата и наивността на другите: непочтеният става почтен, алчният се 
представя за безкористен, неверникът – за вярващ. Покрил лицето с маска, чо-
векът е лицемер, станал е друг на самия себе си, чужденец в социалните си, а и 
интимните си прояви. Многообразието на маскените образи е всъщност липса 
на един и единен образ, липса на същина, на неизменност, липса на стабилна 
онтологическа плоскост, върху която да се оцелости животът. Защото същест-
вуването на маските е фрагментарно, разпокъсано, хаотично и непредсказуемо, 
то е естетическа феерия-маскарад на релативизма и ревизионизма, в която ни-
коя ценност не може да се опази под напора на лудеещото различаване. Колкото 
повече образи маски, толкова по-голяма безобразност.
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Не може ли обаче да мислим маската и като олицетворение на свободата – като 
възможност да говорим истината, без да се страхуваме? Откъде следва, че гла-
сът на маската не може да бъде гласът на истината, а е непременно въвежда-
щият в заблуждение фалцет на лъжата? Не е ли прав Оскар Уайлд, когато в един 
от афоризмите си казва, че човек е най-малко себе си, когато говори от свое 
име, и че ако му се даде маска, той ще каже истината? Изречената без лице 
истина, прикрита и гримирана зад маската. Кой говори тази истина? Кой заста-
ва зад нея? Кой е ангажирал себе си в/с нея? Подвигът е отстъпил мястото си 
на позора. Истината на маската е просто безчувствена констатация на екзис-
тенциалната фактичност – как нещата стоят, в отношение или сами по себе 
си. Най-много тя може да бъде изобличение на злободневното (в циничния денди 
стил на Уайлд). Да намери обаче онтологичната обоснованост на нещата може 
само лицето, самополагащо се сред тях, пострадващо и оцеляващо във водовър-
тежа на времето, защото само то обладава отговорността за собственото 
си битие, на бъденето си в света. Само то е онова мистериално звено между 
физика и метафизика, между иманентно и трансцендентно, в което човешката 
граничност може да бъде наистина докосната в безкрайния  копнеж към Другия. 
Така добитата истина е преследваната истина, която възвисява. 

Приспособяването към погледа автоматично реализира отместването на А от 
А, в което човекът започва да играе, да лицемерничи, да разкрива без остатък 
себе си пред погледа на зрителя и да „раздава” уникалността на екзистенцията 
си. Нищо лично, нищо съкровено не остава в този процес на несекващо манифе-
стиране, разголване и честване на оскърбителната и унизителна за човешкото 
оголялост, все-проявимост, която изпълва до пръсване сцената и я насища със 
скотския си ексцес, с ужасяващите си трансгресии на всякакви норми и принци-
пи в телесното и душевното. Смазващ за субекта е дисциплинарният панопти-
кум на сцената. В подобни условия съществуването в истината е невъзможно. 
Защото то не е манифестация, а съкровеност, не е маска, а лице, не е фрагмен-
тарност, а цялостност, не е бунт, а отговорност, не е безметежност, а вечна 
угриженост за Другия, за себе си-с-него. На сцената общението между аз и ти 
се разхерметизира, а веднъж навлезли в него, чуждите погледи подемат своя 
разрушителен хоровод, в който нищо не остава цяло, непокътнато, защитено. 
Впрегната в паноптиката на сцената, заедността се разпада. Екзистенцията 
се превръща в ад – в безлично, обективирано, овещнено битие, сведено до бута-
форията на своето проявление5. За Сабина – героинята на Кундера – човек, кой-
то е изгубил своята интимност, своето право да бъде само-себе си, да съвпада 
със себе си, да понася и преживява дълга на лицето, е загубил всичко. А онзи, 
който доброволно се е лишил от нея, е чудовище – афишираща се (monstrare) 
безформеност, явяваща се в безличие протеичност, онтологична и екзистенци-
ална размекнатост, безсилие да удържиш и защитиш същината си, правото на 
пребиваване насаме със себе си, насаме в любовта си към ближния. 

5	 Срв.	Сартр,	Ж.	П.	При	закрити	врата,	С.,	2004,	където	любовта	на	Гарсен	и	Естел	е	невъзможна	пред погледа 
на	Инес,	която	заявява:	„Ти	си	страхливец,	Гарсен,	защото	аз	искам	да	си	такъв.	Искам,	чуваш	ли,	искам!	А	пък	
виж	колко	съм	слаба,	да	ме	духнеш,	ще	падна	–	аз	съм	само	погледът,	който	те	вижда,	аз	съм	само	безцветната	
мисъл,	която	те	възприема...	Аз	те	държа”.
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Животът на сцената, животът, нагаждащ се към желанията и мненията на 

шепа анонимни, кръвожадно изострени погледи, никога не може да е автентичен, 

никога не може да е цялостен, осмислен. Той е живот в няколко кратки действия, 

с начало, фанфари и финал. „Колкото и добра да е пиесата, последното действие 

е кърваво: няколко лопати пръст върху главата и край. Навеки!” (Паскал, Мисли, 

210).

В самия край на този текст един важен въпрос остана незасегнат. Живот 

пред публика ли е животът пред Бога? Носи ли и той в себе си злокачествена 

„сценична треска”? Срещата на богопознанието е среща в/с истината. Среща 

в божествения мрак на озарението, в мистиката на докосването до лицето 

на interior intimo meo6, там, където аз заставам пред безкрайно светия, пред 

непомерно величествения, пред съвършено обичащия, пред най-другото друго и 

същевременно най-моето мое, пред едно Ти, в гостоприемството на което се 

завръщам към себе си. И това завръщане се зове спасение. Животът без публи-

ка е животът пред Бога. Съдбоносността на избора. 

 

6	 От.	лат	–	по-съкровен	от	най-съкровеното	в	мен.	Срв.	Augustinus,	Confessiones,	III,	6.
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Райчо Пожарлиев 

ХраНеНето На моНасите

Целта на този текст е отчасти скромното (поради безбройните изследвания) 
историческо описание и реконструкция на храненето на монасите в Западна 
Европа през средните векове. От друга страна, професионално се интересувам 
като че ли повече от философията на това хранене. Добре е, по възможност, 
тези два аспекта да бъдат съотнесени. Няколко са изходните точки при прес-
ледването на тази цел.

Най-напред трябва да се припомни обстоятелството, че Църквата не е твърде 
склонна да толерира богатото и изобилно ядене. Християнството пропагандира 
една антихедонистична и антиепикурейска визия за смисъла на живота. Цяла-
та грижа на човека трябва да бъде насочена към спасението и вечността на 
душата, а не към временните ни потребности, сред които основна изглежда из-
хранването на преходното тяло. Духовният човек трябва да се дистанцира от 
прекомерните телесни нужди и от самоцелното наслаждение от хубавата храна 
и питиета. На него му е необходима преди всичко духовна храна, а не тази, коя-
то засища плътта. Поради това животът на манастирския монах се ръководи 
от една основна идея – посветеност на Бога и доброволен отказ от земните 
удоволствия. Това е именно пътят на постигане на истинското душевно здраве, 
спрямо което временното телесно засищане е нищожно. 

В това се състои и философията на аскезата, която на пръв поглед препраща 
към традицията на платонизма и стоиците. Така, според изследователя Харалд 
Лемке, „монашеската и християнската като цяло кухня продължава платоново-
стоическата традиция на постната кухня на аскетическия вкус и дори я ради-
кализира” (Lemke, 2007, 84).

Тук обаче трябва да направя някои уточнения. 

Райчо Пожарлиев е преподавател по философия в СУ „Св. Климент 
Охридски”. Защитава докторска дисертация през 1985 г., а през 
2000 г. се хабилитира с текстове в областта на философската 
антропология. Понастоящем е доцент в катедра „Философия” при 
ФФ на СУ „Св. Климент Охридски”, чете лекции и в катедра „Фи-
лософия” на Философско-историческия факултет на ПУ „Паисий 
Хилендарски”. Автор е на монографията Философски образи (ЛИК, 
2000 г.), а също на учебници по философия за средното образова-
ние, както и на множество статии.
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В Платоновата философия храненето придобива една определено спартанска ин-
терпретация и се схваща най-вече като средство на истинското политическо 
изкуство. (Виж по този повод изключителната статия на Daermann, 2008,87-
107). В диалози като Държавата или Горгий Платон лансира идеята, че сложната 
и приготвяна дълго на домашното огнище или в кухненските пространства на 
дворците на знатните храна е признак на морален упадък. Подобна храна въз-
препятства самоовладяването и благоразумието на душата и потиска смелия 
дух и възможностите за политическо действие. Храненето, подобно на всички 
други действия на истинските мъже, трябва да бъде просто и умерено. Кашите 
и сложните варени блюда са за жените и домашните беззъби хора, но не и за 
воините. За тях най-подходящо е не вареното, плуващо в домашната супа месо, 
а печеното месо, т.е. това, което винаги е подръка на воюващия мъж. Така за 
Платон милитаризираното „полево хранене” и по-специално печеното месо не 
само засилва бързо телесната мощ, но и е достоен отговор срещу прекомерно 
култивираната и безнравствена кухня. В този смисъл за Платон сложната до-
машна кухня не е нищо друго, а просто techne, празно умение без идеален смисъл 
и насоченост към ценностите на душата. В един по-далечен план такава из-
куствено усложнена храна напомня на софистическата реч, която, за разлика от 
философията, няма вкус към простата и ясна истина. 

Затова в една по същество натурализираща храненето реакция Платон, от една 
страна, утвърждава абстрактно-обществената (политическа и военна) домина-
ция на мъжете в полиса. От друга страна, това е съпротива както срещу все 
по-усложняващата и ставаща по-луксозна (а значи и заплашваща държавната 
дисциплина) в резултат на културните комуникации (защото чрез тях в Атика 
се пренасят изтънчените и лигави ястия и подправки) антична кухня. И накрая, 
това е идеалистическият морален отговор на опитите за професионализиране-
то на античната кухня чрез свързването  с теоретическите изводи на модни-
те през V в. пр. Хр. диететически (т.е. натурфилософски) школи. „По този начин, 
пише Деерман, Платон реагира на научните претенции на много от гръцките 
готвачи” (Daermann, 2008,90). 

Веднага забелязваме, че моралното значение на простата и неизнежваща мъ-
жете храна акцентира преди всичко върху самодисциплината и самоконтрола (а 
това е наистина елемент на всяка аскеза), но му липсват духовно трансценди-
ращите хоризонти на християнското разбиране на храненето. 

На практика храната, предлагана от Платон, е проста, но по-скоро засищаща 
и силна. Не случайно централна роля тук има печеното месо, което поч-
ти изцяло се изключва в християнската култура. Стриктното спазване на 
постите (изключващи месото) е за християните нашият човешки начин да се 
присъединим към саможертвата на Иисус в името на човечеството и неговото 
спасение. 

Затова храната на Платон е от воински, мъжки и политически тип. Тя задоволя-
ва образцовото мъжко тяло и неговите политически амбиции тук на земята, а 
не душевното въздигане и отношение към Бога. 
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На второ място са налице съществени разлики между християнството и 
философията на стоицизма по отношение на храненето. Докато Сенека пропа-
гандира кулинарното лишение като временно упражнение, показващо, че нашият 
дух може да запази невъзмутимост както пред ограниченията, на които може да 
бъде подложено тялото (при липса на храна напр.), така и пред най-изкусител-
ните кулинарни съблазни. Като пример за стоическата „грижа за себе си” Ми-
шел Фуко се позовава на стоическата, следваща още питагорейците практика 
философите да канят учениците си на богата трапеза, отрупана с лакомства 
(за да възбудят апетита им), след което ги изхвърлят и поднасят единствено 
черен хляб и вода. (виж. Фуко, 1992, 97). Целта на това занимание била да се 
обучат младите така, че да отстояват твърдостта и собственото душевно 
спокойствие при всички струпващи им се външни обстоятелства. Трябва да се 
затвърди убеждението, че ограничаването на собственото тяло е възможно, но 
тогава, когато това се налага. Така личността може да устои на постоянно 
променящите се условия на външния свят. Две са съществените различия на 
това отношение към храненето от християнските. 

Първо – за монашеството лишаването от храна е постоянен дълг и основно 
достойнство на християнския характер. То не е отнесено към съдбата и случай-
ните изисквания на външния свят, а към винаги върховната ценност на Бога за 
човешките същества. На второ място – ако при стоиците център на аскети-
ческото упражнение е грижата за личността, то при християните тази добро-
детел се демонстрира видимо, ритуално, символично като ясен отказ от себе 
си. Ако в стоическото самоограничение е налице изпитването на щастие от 
непоколебимата сила на Аза, то в християнската етика постенето, например е 
израз на извисяващото страдание на саможертвата. Ако основна за стоицизма 
е грижата за себе си, то в хранителното поведение на монасите прозира по-ско-
ро грижата за спасението на общия човешки род. И накрая – ако в стоическото 
отношение към света е най-важно умението да се открие мярата, която да 
ни позволи да запазим равновесие със себе си, то в християнското най-важно е 
отстояването на смисъла на върховните човешки цели. 

***

Вторият метафизически и символичен пласт в храненето на християните и 
по-специално на монасите се разгръща по-скоро иманентно автономно на осно-
вата на прочита на библейските текстове. Тук отношението към храната се 
осъществява в две посоки – негативна и позитивна. 

В негативен план това е оценка на удоволствията на тукашния живот, които 
не само ни отдалечават битийно от Бога, но и в които се съзират морално 
осъдителните проекции на първородния грях. И в двата негативни аспекта на 
тълкуването тук е налице определена метафизика на храненето. 

На първо място, самото хранене е грижа за времето и смъртта, а не за веч-
ността. 



94

Християнство и история

Хранейки се, ние задоволяваме ненаситния търбух на времето, тъй като скоро 
след като сме се нахранили, телата ни се нуждаят от нова храна. Храненето 
с обичайните ни храни е образ на един безсмислен цикъл на времето, на една 
лоша негативност – живеем, за да ядем, и ядем, за да живеем. Еманюел Левинас 
противопоставя профанния временен глад за храна, който след консумацията  
изчезва, сякаш никога не е съществувал, на истинския „метафизически глад без 
засищане”, който извира от отношението към онова друго (духовното, Бога, 
чуждата личност), което съдържа винаги елемента на недостижимост и дис-
танция, независимо колко близо сме до него. (Левинас, 2000, 10-11).

В тази връзка още Августин отбелязва, че ежедневното тривиално хранене 
не постига нищо, а и постигнатото постоянно изчезва. Впрочем съществу-
ва един-единствен вариант за метафизическо оправдание на този ужасяващ с 
безсмислената си повторяемост процес и той е демонстриран в структурал-
но-антропологическата интерпретация на Клод Леви-Строс на митовете на 
американските индианци. Смисълът на това метафизическо оправдание тук се 
открива в една малко странна и изненадваща за нас (доколкото ние хората се 
мислим за център на света) логика, а именно, че както ние изяждаме света, 
така и светът ни изяжда. Така, според Леви-Строс, индианците вярват, че кога-
то умрем и се разложим, косите и червата ни се превръщат в листа и лиани в 
гората, костите – в дървета, зъбите – в царевични зърна, а половите органи – в 
бобови. (Леви-Строс, 1994, с. 151).

В единния кръговрат на природата и човека човекът прави чрез храненето при-
родата част от себе си и същевременно природата прави човека част от себе 
си чрез екскрементите и разлагането. В тази логика храненето е неотделимо 
от екскрементите и разпада на тялото, което чисто физиологически е точно 
така. Подобна езическа философия оправдава земната консумация на храни по-
средством един метафизически природоцентризъм. От гледна точка на този 
природоцентризъм човекът се мисли не единствено като ядящ, но и като не-
обходима жертва и храна. Логично, нали! Не човекът е ненаситен, ненаситна е 
самата природа. Човекът е нейна иманентна жертва. Като част от природата, 
която го храни, той по същия начин е задължен да я подхранва. Веднага в тази 
връзка бих отбелязал, че една от разликите на християнството от езическото 
мислене е трансформирането на езическата идея за естествената жертва в 
един нов модел на саможертвата, модел, който трансцендира самия човек от 
съдбата му да бъде прост елемент на природния кръговрат.

Но да се върна към негативния прочит на земното хранене и в другата посока – 
интерпретацията на първородния грях. 

Още за св. Августин грехопадението е жажда за плът, грях, въплъщаващ свой-
ствения на хищниците копнеж за месо. Този глад за чуждо тяло е, разбира се, и 
символ на сексуалността. Впрочем връзката на хранене и сексуалност е широко 
дискутирана. Фройд открива в първия акт на храненето – бозаенето на кърма-
чето от гърдите на майката, едновременното формиране и взаимно свързване 
на хранителното и сексуално удоволствие и желания, чиято субстанция първо-
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начално са оралните отношения. Пионерът на социологията в България – Иван 
Хаджийски отбелязва феномена на т.нар. от него „гастрономическа естетика” 
в отношенията на мъжете към жените в българската традиция. В нашите на-
родни песни се говори за жената като сладък плод с червени устни като череши, 
с розови бузи като праскови, с черни очи като маслини. И досега нашите младе-
жи подмятат на девойките по улицата, че са склонни да ги изядат. 

Споменатият вече немски изследовател Г. Нойман, опирайки се на Клод Леви-
Строс, пък смята, че в символа на първородния грях „се съдържа апорията на 
противоречието между два естествени стремежа на човека в тяхното взаи-
модействие – сексуалния, който поражда репродукцията на рода, и желанието 
за ядене, което е насочено към възпроизводство на индивида” (Neumann, 1997, 
41). Наистина, това са възможни насоки на тълкуване, въпреки че първородният 
грях не е нито желание за възпроизводство на индивида (чрез консумирането на 
една ябълка), нито ясно осъзнато желание за възпроизводство на рода. По-скоро 
Августин вижда в този грях нарушаването на забраната на Отеца. Тъкмо на 
низшата природа обаче е присъщо да съществува без забрани, единствено под 
напора на желанията. Природата иска, но не забранява. Да живееш естествено 
означава да живееш без норми, без ясно разграничаване на нужди и цели. Затова 
„гладът за месо” е низш, природен, той е победа на природата над смисъла. 

Ето защо в идеята за първородния грях е налице метафизическото противопос-
тавяне на природа и човек, което християнството решава с една еднозначна 
йерархия. Заедно с това, както споменах, тази метафизическа идея е в основата 
на моралното осъждане на ненаситното животинско хранене и утвърждаването 
на аскетическото отношение към храната. Както казва Лемке: „За сметка на 
това изискваното от аскетизма гладуване води до духовна засита, връща към 
спасителя Христос и ни въвежда в неподозирана преди пълнота. Ненаситният 
глад за Бога трансубстантивира жизнения глад за храна.” (Lemke H. 2007, 87).

Вторият, вече позитивен метафизически и символичен пласт в храненето 
на християните се свързва именно с идеята за истинската божествена, свеще-
на храна. Богослужението и молитвите, постите, праведният живот са именно 
онова, което храни християнската душа и прави поносими земните дни. В този 
духовен смисъл храната е наистина засищаща, води към вечността, преодолява 
времето. Максимумът на тази идея е чудото на Евхаристията и светото При-
частие – храненето от плътта Христова и пиенето от кръвта на Спасителя. В 
него – в този истински тип хранене – яденето на хляба и виното трансцендира 
духовно грехопадението. С ядене се погубва свещеният ред, със свещена храна 
се спечелва наново. 

***

Намирам, че философско-аскетичният и метафизико-морален аспект на хранене-
то на християните се концентрира най-пълно в монашеските, манастирски ор-
дени. Това става, защото тук наистина християнското метафизическо-морално 
тълкуване на храната поражда съответните аскетични практики. Нещо повече, 
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с институциализирането на Църквата тези практики по отношение на храна-
та се вменяват като дълг и като добродетел на всеки европеец християнин. 
Доказателство за това е средновековният хранителен календар, който става 
календар на цялото европейско общество и който по своята основна структура 
е ориентиран към редуването на мазна и постна кухня. 

Наистина и по отношение на монасите, и по отношение на обикновеното насе-
ление са налице изключения от споменатия хранителен манталитет. 

На първо място – в повечето векове на Средновековието храната не достига за 
огромната част от хората. По този повод Харалд Лемке иронично отбелязва, че 
за мнозинството от населението постната кухня не е елемент от религиозна-
та аскеза, а факт от бедното всекидневие. В този смисъл истинската аскеза 
се практикува от масите твърде рядко – тогава, когато в редките празнични 
случаи на охолство може да се демонстрира оправдано някакъв тип религиозен 
морал. Това пък от своя страна противоречи на смисъла на църковните и свет-
ски празници. 

От друга страна, относително високото материално богатство на манастири-
те, добре култивираните зеленчукови градини и лозя (плод на монашеския труд) 
дори дава основание не само да се твърди, че в манастирите не липсва храна, 
но и че зад техните стени отците често преяждат. По този повод немският 
историк на манастирския живот Норман Фостер пише: „Никъде не се е яло и 
пило толкова много и толкова продължително, колкото в средновековните мана-
стири” (Foster, 1979, 76 ). 

Трябва обаче да се каже, че общността на свещениците е била по принцип твър-
де разнородна и вероятно по-низшите санове са изпитвали същия недостиг от 
храна като обикновеното население. От друга страна, сравнителни исторически 
изследвания, например отчитат, че в сравнение с монасите в западноевропей-
ските манастири, византийските монаси са яли до 1/3 по-малко и по-нискокало-
рийна храна. Това се обяснява не само с по-голямата строгост на аскетичните 
правила, но и с по-топлия климат на югоизток. Но така или иначе, в манастири-
те определено са се хранили по-добре (не случайно до тях се откривали кухни 
за нуждаещи се). 

Впрочем насмешливата оценка за хранителните навици и на българското мона-
шество е традиционно широко разпространена. Българските отци, подобно на 
западните, се представят в народното съзнание като битово приземени и опре-
делено занимаващи се повече със земните, а не с небесните дела. Но да оставим 
източните и западни изключения и да се съсредоточим върху доминиращите 
хранителни практики на западното монашество. 

Макар да не е ясно какво точно са яли Иисус и апостолите на емблематичната 
Тайна вечеря, то символите на чудото на евхаристията утвърждават на 
монашеската трапеза хляба, зехтина и виното, за сметка напр. на месото. 
Това обаче не се дължи единствено на стриктно придържане към библейските 
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норми за истинската божествена храна. На изключително концептуалния социо-
културен прочит на Масимо Монтанари дължим следните обобщения. 

В културно-географски аспект християнството възниква в ареала на Средизем-
номорието, чиито основни хранителни символи са хлябът, зехтинът и виното. 
Християнството не се поколебало да импрегнира в своята свещена тъкан (нека 
това да не звучи като светска кражба) тези хранителни символи. Така именно 
чрез образността и посредничеството им в евхаристичното чудо, хлябът и 
виното трябва да говорят на християните за нещо повече от предстоящо удо-
волствие на небцето и за някаква хранителна стойност. Същото е валидно и 
за зехтина, който е от основно значение в литургичните актове, например при 
запалването на църковните светилници. 

Заедно с това, че в монашеските обители тези преобладаващи храни се разби-
рали като път към Бога, те изпълнили и няколко важни културно-конституиращи 
функции. 

От една страна, те смислово се противопоставили на езическата култура в 
Средна и Северна Европа, която открай време се крепяла на лова и ското-
въдството, т.е. на консумацията на табуираното в аскезата месо. На второ 
място, обаче, самата антична култура се облагородява от значенията, които 
християнството придава на тези три феномена. Тъкмо поради това хлябът, 
виното и зехтинът вече не са прости регионални храни и напитки, а получават 
универсалното значение на символи на християнската вяра. Впрочем такава 
съдба имат и съпътстващите тези три основни храни. Например рибата, с два 
екземпляра от която и с петте хляба Христос нахранил 5000 души. 

На трето място, този тип монашеско хранене се превръща в основа на бъдеща-
та европейска кухня, въпреки всичките  разновидности. Поради тази духовна 
визия за хляба и виното те все повече разширяват присъствието си, особено 
в тези страни от Средна и Северна Европа, където преди са били неизвестни. 
Разширяването на християнското пространство сякаш се отразява във все по-
ширещите се лозя и житници на запад и север. В средните векове, напук на су-
ровите условия, лозовите масиви в Европа се аклиматизират и след ХIII век дори 
в мъгливата Англия вече започват да се срещат лозя. Първенствуващо значение 
за този напредък има духовенството – манастирските лозя и житни полета, но 
и зеленчукови градини стават символ на райски градини, на оформени грижливо 
и любовно територии от монасите. 

Още през четвърти и пети век символичната тежест, която се придава от 
християнските автори на тези храни е необичайно голяма. В IV век св. Амброзий 
благодари на Бога че е дарил хората с тези три блага. По нататък Августин 
Блажени, майстор на метафизическите и нравствени метафори и алегории, срав-
нява производството на хляба със създаването на Църквата. Както хлябът не 
възниква непосредствено от земята, а е следствие от грижливото отглеждане 
на житото, на събиране на хранителните зрънца, смилането им, изпичането и 
облагородяването, така и вярата на християните се посява, култивира, расте 
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и изпича в общностния живот на Църквата. Така този живот е източник на 
създадената във вяра и любов Божия храна. Но най-истинският хляб е самият 
Христос, посят от Девата. Огнището на неговата свещена сила е гробищното 
му лоно, а Църквата – онази трапеза, посредством която неговата небесна при-
рода храни и подслажда битието на вярващите (Montanari,1999, 54). 

В подобен дух в редица религиозни съчинения като агиографиите историята 
на тези растения (жито и грозде) е огледало на евангелски теми – житото и 
хлябът се асоциират с нахранването на мнозинството от Христос, виното е 
кръвта на Христос, плам на вечния живот.

***

С регламентирането на набора от свещени храни, които са разрешени за мона-
сите, не приключва темата за философията на монашеското хранене. В посте-
пенно канонизираните правила на св. Бенедикт от VI век за манастирския живот 
изрично се посочват онези храни, които не трябва да се консумират. Сред тях, 
разбира се, най-остро се реагира срещу месото, и то не единствено в бенедик-
тинските препоръки, но и в останалите манастирски устави. 

В основата на ограниченията на месната храна стои най-напред чисто иконо-
мическият факт, че по принцип месото и тогава, както и сега, си остава скъпа 
храна. Затова употребата му противоречи на обета за бедност и самоограни-
чения на монаха. Освен това, както вече споменахме, още от Августин месото 
се свързва с разгарянето на страстите и похотта в смисъла на жажда за тяло. 
И накрая, вероятно, както проницателно отбелязва проф. Лео Мулен, забраната 
му изразява тъгата по Изгубения рай, където Адам и Ева водят вегетариански 
начин на живот. А самото Божие царство след второто пришествие на Ме-
сията е по същество завръщане в първичното състояние на вегетарианската 
невинност. В глава 39, правило 11, св. Бенедикт казва:

 „Всички трябва да избягват месо от четириноги, с изключение на най-болни-
те монаси” (Heiliger Benedickt, 2000). Забележката на Мулен е иронична. „Това е 
вратичка, отворена към изкушението. Та кой монах не ще поиска да се почув-
ства поне малко болен, особено като е известно, че в болницата има право на 
пилешка супа?” (Мулен Л., 2002,30). Всъщност това е коментар на казаното от 
папа Урбан V (ХIV в.) по повод горните думи на Бенедикт, че ако се допусне това 
„Болниците ще бъдат пълни, а църквите – празни”. Но такава „вратичка” оста-
вя и първата част на изречението. От моя гледна точка и двуногите животни 
(напр. птиците) са също животни. Но исторически това не е така. Хелмут 
Бакхаус отбелязва, цитирам, че „строгите правила на постите не са пречили 
на средновековните хора да се нахранят обилно (когато е възможно), тъй като 
птиците, дивечът и рибите не са мислени като месна храна” (Backhaus, 1979, 
64). Но тези странни за нас внушения са обосновавани с поредица от естество-
научни, метафизически и теологически аргументи. Например много коментатори 
отбелязвали, че в птиците има по-малко месо, подобно на рибите, той като те 
били сътворени от Бог в един ден, заедно с тях. Вероятно отделянето на чети-



2011 / брой 8 (65) Есен

99

риногите от другите твари се крепи и на опозицията на мазна срещу по-постна 
храна.  Друго възможно обяснение, специално по отношение на дивеча е, че все 
пак дивите животни са сякаш естествено творение на природата, за разлика 
напр. от отглежданите съзнателно за консумация домашни прасета. С други 
думи – в самото отглеждане на домашни животни за месна храна се крие вече 
небогоугодната цел да угаждаме на тялото си. Така или иначе, средновековните 
хора, в това число и монасите, често използват произволни принципи за кла-
сификация на животинските видове, за да си осигурят нужните протеини. В 
тази връзка е извънредно забавен примерът с нутриите. 

В Късното средновековие и Ранната модерност нутрията (на вид подобна на 
плъх) била пренесена с корабите на великите мореплаватели в Европа от Южна 
Америка и твърде бързо се разпространила по европейските реки и блата. Кога-
то установили, че месото на този полуводен гризач е доста вкусно, монаси, най-
вече от френските манастири, се изхитрили да твърдят, че това още непозна-
то за европейците същество е вид риба и следователно може да се консумира. 

Други недоволни срещу пълната забрана на яденето на месо пък контрирали, че 
млечните продукти като маслото и сиренето разгарят страстите по-силно, 
отколкото постното месо например на дивите зайци. Монасите били изобре-
тателни и в легитимирането на други многообразни случаи (освен при болест), 
когато може да се допусне яденето на месо. Такива са изключителни празници, 
случаите, когато манастирите посрещат знатни гости, или както е при трини-
тариите – само в неделя, но ако месото е подарено. Стига се дори до толкова 
„мек режим” по отношение на месото, че например четем, че монасите от ма-
настира Клюни за вечеря получавали половин печена кокошка за двама и още една 
порция от печено свинско. Като цяло обаче табуирането на яденето на месо 
(особено по време на пости) било основен белег на монашеското хранене. Ако 
човешката природа е със слаба воля, то по-добре е забраните по отношение на 
храната да бъдат радикални и да не допускат никакви тълкувания. Поради това 
в решение на върховното събрание на монашеските ордени от 1254 г. се поста-
новява, че даже на умиращият монах се забранява да яде месо, пък дори да е и 
на домашна птица.

***

Регламентацията на типа и количеството храна на монашеските трапези не 
отминава и свещеното вино. Въпреки връзката с чудото на Евхаристията раз-
пространението на виното не било лесно. От една страна, чисто традиционно, 
особено в Северна и Средна Европа то срещало отпора на местните навици да 
се пие бира. Повечето устави на манастирите се предават пред невъзможност-
та да се победи традицията и регламентират взаимозаменяемост на питие-
тата – т.е. на монах се полага някакво количество вино или равностойното му 
количество бира. Поради това успоредно с превръщането на монасите в изкусни 
винопроизводители, в много манастири се усвоили и великолепни техники за про-
изводство на собствена, най-вече жива бира. Дори днес едни от най-престиж-
ните марки подобни бири носят имената на производителите манастири. Що се 
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отнася до виното, с полученото разрешение на Бенедикт монасите започват да 
създават лозя където това е възможно. По стечение на обстоятелствата, че 
много от манастирите са по високи и не особено плодородни места изкуството 
да се отглежда тази култура променя тотално голяма част от европейска-
та природа. Приказните терасовидни насаждения, които така радват окото на 
днешния европеец например се дължат на упоритата работа на цистерцианци-
те в Германия. Много от днешните сортове и видове вина също се дължат на 
монасите. 

Регламентите и нормите относно виното почти не го забраняват изцяло. Са-
мият Бенедикт споделя, че изглежда не подхожда на монашеския живот консу-
мацията на напитката, но че все пак християните се отличават с известно 
снизхождение към слабостите на разума. За сметка на това тези, които не 
пият вино, да знаят, че ще бъдат възнаградени за въздържаността си. Но това 
пък довежда до практиката отказът от пиене на вино да се тълкува като из-
ключение. 

В тази връзка ценността на виното за монасите станала толкова очевидна, 
че се разказва за монасите от Фулда, че в знак на разкаяние, при извършени 
простъпки те се отказвали от виното и пиели бира или вода. Самият Бенедикт 
оправдава пиенето на вино, като споменава тежкия монашески труд, от който 
се ожаднява, честата липса на плодове и освежаващи зеленчуци, топлия климат. 
Насмешливата забележка на Мулен гласи, че на светия отец не му хрумва да 
предложи за тези цели обикновената вода е вярна, но с уточнението, че в Сред-
новековието често пиенето на водата е опасно, поради липсата на достатъчно 
сигурни начини за пречистване.  Така в повечето случаи не виното допълва пи-
енето на вода, а водата допълва пиенето на вино. Като цяло то се разрежда, 
като така се продължава традицията на античността. Подобно на античните, 
и средновековните вина са смесица на червената гроздова субстанция с вода, 
мед, разнообразни подправки и корени. Една рецепта от Санкт Гален от ХI век 
разкрива съдържанието на ценените тогава напитки – 8 части червено вино, 
една част вода, една част мед, и по подобие на античността добавки на канела, 
шафран, джинджифил, карамфил, и др., като всичко това се смила, смесва в една 
обща течност, ври известно време, изстудява се и прецежда. В един английски 
пък вариант от манастира Клочестър съставките са още повече и се включва 
кардамон, индийско орехче, черен пипер и др. Почти всеки манастир имал свое 
вино, свои рецепти за подправянето му и си го назовавал със собствено име 
в зависимост от местността, цвета на гроздето, сладостта и подправките. 
Вероятно добавката на тези и други местни подправки поражда през ХV век и 
известния бенедиктински ликьор, който съдържал 27 билки. 

Аз намирам, че това струпване на билки и аромати в гроздовата течност не се 
дължи единствено на екзотичния вкус на средновековните монаси, но и на чисто 
техническите трудности по стабилизирането на напитката. Въобще трябва 
да спомена, че начините за стабилизиране на напитката се култивират едва 
в много по-късното Средновековие и Ранната модерност и едва тогава става 
възможно да се оформят стандартите за вкус и хубаво вино, както и за класи-
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фикации на вина по качество. 

Що се отнася до количеството, което е разрешено да се пие, знаем за полеми-
ките между радикалните аскети, като врагове на винопиенето, с онези, които са 
по-умерени, и са най-толерантни към напитката. Впрочем като че ли наистина 
най-добро равновесие и умереност постига св. Бенедикт, който в едно от пра-
вилата отбелязва, че за всеки монах на ден трябва да се полага само една хеми-
на – 0,27 л (т.е. около триста грама) вино, което намирам за умна мярка. В някои 
манастири обаче, например през IХ в., се препоръчва там, където земеделските 
условия позволяват, всеки ден да се пият по пет пфунда вино на глава, което, 
като имаме предвид, че един пфунд е от около 500 грама, означава немалките 
количества от до два литра и половина вино. 

Виното присъства почти задължително (освен в най-тежки години) като основ-
но питие на масата, наред с хляба, бобовите култури и сиренето. Повсемест-
ната му употреба обаче става заплашителна и още в Ранното средновековие 
се издигат гласове срещу пристрастеността на монасите към него, изискват 
се определени граници на консумацията и регламенти, които да подчертават 
по-скоро символичния му характер, а не ефектите му на алкохол. В VII век ан-
глийският архиепископ Теодор създава регистър от наказания за ограничаване 
на пристрастеността към виното сред монасите. Ако богослужителят е пил 
дотолкова, че бръщолеви и ломоти светите псалми, трябва да бъде наказан за 
12 дни да бъде единствено на хляб и вода. Ако някой монах се алкохолизира, го 
очаква покаяние със съответните практики в продължение на тридесет дена, но 
още по-лошо – чака го студено порицание от всичките му братя. Като принцип 
се налага следното – колкото по-висок е санът на свещеника, поддал се на изку-
шението на алкохола, толкова по-строги са санкциите. Така на епископ, поддал 
се на изкушението и прекаляващ с виното, за разлика от обикновения монах, се 
полагат вече 100 дена практики на покаяние. (Любопитно е че максимумът на 
въздържанието – само на хляб и вода – е 120 дена, което дори от днешна меди-
цинска гледна точка е равно на времето на края на абстиненцията.) 

Ще завърша с това, че в пиенето на вино в средите на християнските богослу-
жители сякаш най-точно се отразява конфликтът на земно и небесно, между ту-
кашната грубичка наслада от опиянението и свързаната с нея телесно-чувст-
вена радост и свещените трансцендиращи към Бога способности на питието. 
Затова виното се оказва център на спорове и морални казуси. Например:

Поради високата му все пак цена (особено при подправените с екзотични под-
правки вино) в контекста на аскезата се повдига задължително дискусията 
дали пиенето на вино не принадлежи към един излишен и греховен лукс. От друга 
страна, обаче, нали самото вино е божията кръв и благодат, т.е. е не лукс, а 
духовна необходимост на човека. Или друг казус, че християнинът не може да 
не пие, но въпросът е по колко да се пие. Оформя се поредица от християнски 
антиномии. 

Аз лично намирам, че християнската култура на виното е обречена да пребивава 
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в тази двойственост. Но това не е недостатък, а определено преимущество, 
защото благодарение на ясното християнско разграничаване на тези два моду-
са на виното е възможна единствено символичната и свещена действеност на 
божественото питие. Отделно от това, не трябва да се забравя, че виното се 
схваща не само като благодатно питие, но и се смятало за универсално лекар-
ство. Показателно е, че в Зрялото средновековие най-финото вино било наричано 
„Хипократ”, с което се подчертавала неговата първенствуваща в областта 
на здравето роля. Виното станало постепенно привилегирована и благородна 
напитка и не е учудващо, че до голяма степен производството му и правилата 
за пиене в християнските ордени се пренасят по-късно в аристократичната 
култура. 

***

Най-накрая ще обърна внимание на смисъла на общностното хранене при мо-
насите.

Както в регламентацията на консумацията на определени храни в аскетическия 
модел ние разчитаме философски и теологически интерпретации на храненето, 
така това важи и за начина, по който се осъществява самият акт на хранене-
то. 

Манастирското хранене е задължително общностно. Всяко самотно хранене по 
принцип робува на егоизма на собственото ни тяло. Но разбирането на смисъла 
на монашеската трапеза, според мен, може да се ориентира в две посоки.

Най-напред тя възпроизвежда високия смисъл на християнската общност. 
В понятието eulogia на  Грегор от Тур се въплъщава трапезното братство 
(Freundschaftsmahl ) на монасите, то е демонстрация на същинската комуна, 
на идеалната общност, на истинското християнско родство. В тази връзка 
всяко такова хранене е символично и всекидневно цитиране на Тайната вечеря, 
която по целите и ценността си е винаги отнесена към Бога и общото човешко 
бъдеще. Тъкмо поради тази причина общата трапеза не е някакво банално колек-
тивно наяждане. 

Освен това тя не е и подобно на античността – в смисъла на Пирът на Пла-
тон – симпозион. Разликата на монашеската с езическата традиция на пиро-
вете е и в това, че докато античните философи одухотворяват храненето на 
масата с беседи помежду си на философски теми, то истинският християнин 
трябва да ги замести с християнско духовно обучение. 

Така едно правило още на св. Августин е по време на хранене да се мълчи и да се 
слуша библейското слово, четено от специално избран за това монах. Мълчание-
то по време на ядене при монасите преминава по-късно в стила на поведението 
на масата в обичайния буржоазен дом. Но в буржоазната култура мълчаливото 
хранене е проекция на сериозното и рационално отношение към живота. То 
резултира както в родителските съвети към децата – „Не говорете, а се хра-
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нете за да пораснете!”, така и в подчиняването на времето на консумация на 
времето на труда. Затова в мълчанието се открива един чисто прагматичен 
момент. Не трябва да удължаваме времето на хранене с разговори, тъй като ни 
чака много по-важната за оцеляването ни ежедневна работа. 

Напротив – на монашеската трапеза тихото ядене е средство за заглушаване 
звуците на естеството, на природното мляскане, на звучното консумиране и 
сърбане за сметка на чуването на Божия Глас и Слово. Това означава да се яде, 
без да личи, че се яде. 

Цялото внимание на монасите трябва да бъде насочено към Божиите послания и 
Августин съветва по време на хранене да не се вдига шум и да не се спори, до-
като се слуша. Защото де факто християнинът не само приема храна с устата, 
но и с ушите, чуващи Словото Божие. Евангелието на Матея гласи: „Не от хляба 
единствено живее човек, но от всяка дума, която произлиза от Божията уста”. 
Така посредством една йерархия на сетивата хранителният вкус и ролята на 
небцето и езика отстъпват на слуха, открит за духовна храна. Земната храна, 
въплътена в продуктите на масата, е трансцендирана в духовното засищане 
чрез Божието Слово. 

На второ място, отнесеността на храненето на монасите към Бога личи в 
задължителната молитвена благодарност за хляба, който подхранва крехкия ни 
път и който дължим на Бога. Храната се преживява като Божи дар, по отно-
шение на нея трябва да изразим благодарността си към Него, свързвайки я с 
живота си.

Освен това благословеността на храната и виното от Бог не допуска никакви 
нейни разхищения. По принцип правило в манастирските устави е след края на 
яденето в чиниите да не се оставя никаква храна. Обида към Бога би било да се 
остави нещо недоизядено. В най-лошия случай остатъците се предоставят за 
доизяждане на по-гладните монаси. Второто правило от същата глава на свети 
Бенедикт гласи: „Който не може да яде от някаква храна, трябва да я запази за 
подсилване на други” (Heiliger Benedickt, 2000).

Трето – дори на скромната трапеза се придава висока стойност и не се допуска 
нейното банализиране. Яденето не може в този смисъл да се извършва между 
другото, подобно на днешната фаст-фууд консумация. По подобие на точните 
часове на богослуженията, и монашеската трапеза започва в точно определено 
време.

Втората насока, обаче, в която искам да интерпретирам монашеската обща 
трапеза, е свързана с това, че тя е определен модел за конституирането на 
човешка общност. Ясно е, че монашеската трапеза не е само израз на култа 
към комуналния християнски живот, но и сякаш се осъществява така, че да се 
противопостави на егоистичния природен смисъл на храненето. 

Наистина като природна нужда, свързана с оцеляването на индивида, храненето 
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е егоистичен акт – източник не толкова на общност, колкото на потенциални 
конфликти на всеки срещу всеки в борбата за насъщния. Обратно, християн-
ското хранене създава един наистина значим модел на братско разпределяне, 
основано на максимата, че истински вярващите делят хляба си с вярващите. 
Така то е тотална демонстрация на любовта към ближния, символ на която е 
споделянето на общата храна, тъй както Христос раздава рибата и хляба на 
всички нуждаещи се. В един и светски план общата трапеза трябва да символи-
зира и идеята за човешката общност, поради което Харалд Лемке в един малко 
патетичен смисъл съзира в трапезата символа на общите цели на бъдещето на 
човечеството. 

Технологически изглежда, че осъществяването на комуналното равенство в мо-
нашеското хранене се извършва с разпределянето на храната на порциони. 

Разбира се, възникването на порциона не е свързано пряко с монашеството. 
Най-напред това е начин на разпределяне на храната в армията още от ан-
тичността. Друго пространство на подобни разпределения са порционите за 
работещите (вкл. робите), особено при строителството на важни държавни 
обекти, например в късния Рим. Монашеският порцион обаче е реализация на 
принципното равенство на всеки пред Бога. Става дума за конституирано ра-
венство, което се осъществява не само в общността на човешките тела на 
масата, но и в посоката на истински справедливото разделяне на храната, тъй 
както справедливо я разделя на вярващите Иисус. 

Има тълкуване – например Хиршфелдер, че това е първият признак на пораждащ 
се индивидуализъм на мястото на общото чупене на хляба или ядене от общите 
паници в традиционния средновековен светски живот. Но при монасите в спра-
ведливото разделяне на храната, в поднасянето на собствена и равна на тази 
на всеки друг порция, се осъществява такова индивидуално хранене, в което 
по-важен е смисълът на истинската общност. За да се разбере това, ще се по-
зова на Георг Зимел и знаменитото му есе Социология на общностното хранене 
(Soziologie der Mahlzeit в Brücke und Tür, 1957).

В това есе немският философ и социолог очертава една базисна антропологичес-
ка антиномия посредством своеобразната диалектика на особеното и всеобщо-
то, на индивидуалното и социалното.

Човекът е изначално природен индивид, задвижван от импулсите на живото 
си биологично тяло, но като социално същество се ръководи от високите цен-
ности и норми на обществото. Във всекидневието, обаче, по-скоро доминират 
мотивации, определени от природните ни нужди. „Към една от злочестините на 
социалното битие принадлежи, пише Зимел, че същностните елементи, които 
притежават всички индивиди от някаква произволна група, почти никога не се 
открояват в качеството си на висши сили, а най-често в качеството си на най-
низши мотиви и интереси на тези индивиди” (Simmel, 1957, 243). 

Наистина изглежда, че онова, което отличава човека от животните, е именно 
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способността да надмогва подобни низши подтици и инстинкти. Но това добро-
волно подчиняване на правилата и идеалите на социалното не трябва да бъде 
в ущърб на собствената индивидуалност. В духа на диалектиката на индиви-
дуално и социално, не без значение е уточняването на Зимел, че ние не трябва 
да виждаме като образец на подобно преодоляване единствено поведението на 
отбрани индивиди, на един вид своеобразен културен елит. Такъв тип поведение 
може да бъде обект на подражание, но няма социологическо (в смисъла на Зимел 
всеобщочовешко) значение, доколкото в отношението си към него индивидите 
са заменими, т.е. по своеобразен начин нивилирани. Затова трябва да се уста-
нови кои именно са онези човешки явления, в които „всеки индивид е в състоя-
ние да понесе ценностите на всичко висше, одухотворено и значимо” (Simmel – 
1957,243), без да може да бъде заместен телесно и анонимизиран.

Немският социолог уточнява, че може би символичен пример за подобна ди-
алектика е единствено църковното причастие, при което в духа на мистиката 
яденето на хляба ни идентифицира с любовта към Христос и по такъв начин 
индивидуалното вкусване съчетава тъждествеността и връзката между учас-
тниците в символичното действие. 

Но не в мистичен план, а в реално социологически, общностното хранене от-
говаря най-много на търсената връзка между индивидуалното и социалното. 
Първоначалното предназначение на храната е да задоволява индивидуалните по-
требности на индивидуалните човешки тела. Поради това по природа храненето 
би следвало да е „най-егоистичен” тип акт, доколкото приемането на храната 
се ограничава „най-безусловно и най-непосредствено в отношението към инди-
вида” (Simmel – 1957, 243). На практика приемането на храна и вода по същество 
съвпада с оцеляването на самите индивиди. Човек може да се откаже от всичко, 
но не и от храна и пиене. Задоволяването на глада и жаждата не може да бъде 
отлагано неопределено дълго време. Непосредствената ограниченост на този 
специфичен акт до индивида личи в това (тук усещам, че самият Зимел е искре-
но удивен от откритието си), че „това, което мисля, може да знаят и други, че 
каквото виждам, се вижда и от останалите, че каквото говоря, чуват стотици, 
но това, което отделният индивид изяжда, не може при никакви обстоятелства 
да бъде изядено от друг” (Simmel, 1957, 243). И заедно с това, този иманентен 
на храненето егоизъм в общото ядене се преобръща в едно значимо „социално 
образувание”, т.е. самото това общностно хранене придобива чудодейна социа-
лизираща сила. Причина за това е, че индивидуалните импулси тук могат да се 
задоволят в известен смисъл по обществен начин, нещо, което е забележително 
отличаващо се, ако се сравни с дейности като спането, обличането, къпането и 
ред други, които принципно не изискват каквато и да е компания.

Оттук нататък социологът се центрира върху принципите на социализирането 
в общностното хранене, като определено пренебрегва чисто икономическите 
аспекти на разпределението и неговите структури за сметка на правилата, 
етикетите, т.е. формите, чрез които се организират съвместните трапези. 
Така, ако чисто естественият ракурс към храненето отговаря на въпроса какво 
човек консумира, за да оцелее, ако икономическият дискурс – по-скоро на въпро-
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са – колко се консумира според социалната диференциация и норми за справед-
ливост, то социологическият, според Зимел, трябва да отговори на въпроса как, 
чрез какви регламентации се осъществява включването на индивидите с техни-
те естествени потребности в социалната ситуация на общностното хранене 
(виж също – Thurm, H. 1980, 129 ) Тъкмо поради това, цитирам: „Общностното 
хранене се превръща в социологически феномен в степента, в която то се оф-
ормя по-стилизирано, по-естетически и по-регулирано надиндивидуално” (Simmel, 
1957, 245). Ето защо социалната страна на храненето не се състои в това, че 
хората се хранят заедно, а в общите правила, които опосредстват и домини-
рат над естествените функции на храната за човека. Според Зимел единствено 
чрез тази регламентация се преодолява натурализмът на храненето и форма-
та побеждава материята. Образно немският социолог сравнява общностното 
хранене с „мост между природата и културата”, между низшата и примитивна 
даденост, че човек трябва да се храни, за да живее, и „сферите на духовното”. 
Самият социолог нарича подхода си естетически, квалификация, която веднага 
изисква определени уточнения. От своя страна, запазвайки Кантовия смисъл на 
естетическото като безкористно и максимално отдалечено от естествените 
нужди, Георг Зимел, за разлика от него, намира, че естетизирането на хране-
нето при общностните му форми има принципно социализиращ ефект. В перс-
пективата на анализа на човешките дейности това означава, че в областта 
на културата естетическото не е напълно автономно. И това е така, защото 
именно тук „формата на консумация”, т.е. естетическата форма, има най-сери-
озно последствие – създава човешки общности. От своя страна пък чрез това 
се открива път към едно културно-историческо и социологическо обосноваване 
на вкуса.

Причината за споменатите социално креативни функции на общностното хра-
нене се състои в това, че в естетическите (но не непременно художествени) 
стилизации се осъществява абстрактното обществено отделяне на индиви-
дите от храните като предмет на непосредствен индивидуален интерес и 
необходимост. Правилата на поведение по време на общото хранене, например 
отмерените жестове на ръцете и движението на устните, начините на под-
насяне и последователността на ястията, уменията да си служим с прибори, 
изборът на теми за разговор и т.н., ни отделят културно от директното 
плюскане и са онзи опосредстващ абстрактен комплекс от елементи, който 
създава социалност и преодолява вродените ни природни потребности. В ня-
какъв по-далечен смисъл този абстрактен комплекс от елементи при общото 
хранене изпълнява същата функция като парите – абстрактния еквивалент на 
всяка стока – който точно защото е такъв, е универсален посредник във всички 
обществени отношения. 

Нямам възможност тук обстоятелствено да интерпретирам тезите на Зимел. 
Неговата концепция безспорно е ориентирана към един европейски цивилизацио-
нен модел, най-ясно представен в знаменития труд на Норберт Елиас Относно 
процеса на цивилизация. Но тя безспорно създава чудесната възможност за от-
крояване на три типа мислене за възможността трапезата, т.е. общото 
хранене, да конституира самата човешка общност (Отбелязвам единствено, 
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че тази триада е условна и се опирам на нея единствено за да откроя смисъла 
на общото монашеско хранене).

Първият тип е демонстриран в Пирът на Платон. По същество в Пирът 
конфигурирането на партньорите в разговора е и конфигурация на версии за 
Ероса. Така, напълно в смисъла на думите, Пирът е полагане на идеите в прос-
транството, а не както в новоевропейската еволюционно-просветителска тра-
диция – единствено в хода на времето. Тук всъщност самата беседа (в случая 
посветена на темата за Ерос) придобива общностна, телесна топография. В 
степента, в която експанзира диалогично обсъждането на любовта, експанзи-
рат и любовните отношения между партньорите. Сякаш динамиката на думите 
резултира в пластичността и обединението на индивидуалните тела. Защото 
като познание Еросът е гъвкав и „обхваща формата на всяко нещо” (Платон, 
1982, 450). Диалогът тук придобива конкретни телесни очертания и в крайна 
сметка конституира истинска общност – едновременно телесна, едновременно 
отнесена към високи цели.

Вторият тип конституиране е този, за който говори Зимел – индивидуали-
зираните вече от модерния свят и икономика тела се обединяват абстрактно 
от естетизираните абстрактни етикети, правила за поведение на маса. Тези 
именно етикети социализират, т.е. създават абстрактна общност, доколкото 
преодоляват по един цивилизован и изтънчен начин природните потребности на 
индивидуалните тела. 

Третият тип е именно християнско монашеският. Тук създаването на общ-
ността (Vergemeinschaftigung) не е формиране на социално тяло вследствие на 
общуващата динамична конфигурация на телата (както при Платон). Тя не е и 
абстрактно произведена от сложни и естетезирани регламентации, както е в 
модерния прочит на Зимел. Дори обратно на Зимел – монашеската маса е обра-
зец на простота и преднамерена лишеност. 

Монашеската общност на маса се създава в отношение към Бога. Той заед-
но с хората образуват истинската общност. Те се хранят с Него, т.е. това 
е масата на общата за всички храна. Заедно с това, приемайки справедливо 
раздадената (но не и комунистически разпределена – тук са важни изричните 
Бенедиктински правила за повече храна за най-гладните и болните) за всеки 
материален порцион храна, монахът я преживява в този свещен аспект не прос-
то като „моето лично ядене”, а като същата, осветена от общата любов 
обща храна. Този тип хранене, конституиращ чрез нейните ценностни значения 
общността, за съжаление все повече отмира. От него се дистанцира както 
самозадоволяващото се с хамбургера тяло (което нехае за общността), така и 
анонимизираното ролево общуване на дипломатическата маса, но също и весе-
ляшкото смесване на телата в пъба. Това безспорно прави човешката храна все 
по-малко хранителна. 
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Пламена Фотева 

геНезис и съвремеННи 

употреби На поНятието 

„готика”

Предложеният текст разглежда генезиса на понятието „готически” и дефор-
мациите в неговата смислова и символическа употреба от Средните векове до 
наши дни. Направен е опит да се потърси както връзката, така и разминава-
нето в конотацията на понятието при неговото прилагане към феномени като 
готическата архитектура, готическия роман на Романтизма и съвременната 
готик субкултура – хронологически разположени в един дълъг период от девет 
века между XII и XXI столетие. Спецификата на разбирането на термина готика 
и готически и неговите трансформации през вековете изграждат една сравни-
телно устойчива, макар и силно митологизирана представа за Средновековието, 
която получава неочаквана реабилитация и употреба в най-ново време като сво-
еобразен знак и портал за навлизане на магичното, чудесното и чудовищното в 
разомагьосания постмодерен свят. 

Както е известно, понятието готика първоначално се развива като пейора-
тивно наименование на архитектурния стил, предхождащ Ренесанса и наследил 
романския стил, идващо да покаже неговия варварски и дори антицивилизацио-
нен произход по името на германските племена готи и изобщо на северните 
народи, които дори Римската империя e силно затруднена да подчини на своя 
ред. Още на това ниво се забелязва едно характерно и мултиплицирано от 
просвещенските автори заскобяване на Средните векове между белокаменната 
и съвършена със своите образци Античност и собствената им епоха на въз-
ход и доминация на Ratio. Така се обособява едната линия на разбиране и въз-
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областта на изследванията на близкото минало – социализъм и тотали-
таризъм, културната антропология на Средновековието, религиозната 
философия и теологията.
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приемане на термина готика – през варварството и тъмнината на празните 
от всякакво изкуство, култура, а по линията на тази логика, и теоцентрични 
Средни векове, в които човечеството сякаш е сковано от пълна слепота за 
външния свят и се е върнало в зората на своята история. Другата посока на 
реконструкция, която реабилитира, макар и отново по силно идеализиран начин, 
Средновековието, е романтическата визия, която се ражда именно като реак-
ция на просвещенската рационалност и инструменталност. В космическата 
празнота, в която науката запраща оголения до последния нерв човек, възниква 
нуждата от едно силно и крайно изпитание на чувствата, което е намерено 
на страниците на новия жанр – готическия роман. Първият самоопределящ се 
като такъв е The Castle of Otranto: A Gothic Story от Horace Walpole, появил се 
през 1764 г. и поставящ началото на класическите времеви граници на поява 
и развитие на този стил, който отмира през 20-те години на XIX в. Като 
подвид на готическия роман на базата на немски жанрови първообразци се 
развива т.нар. направление на готическия ужас, за основоположник на което 
се смята Ann Radcliffe – тоест Романтизмът е „виновен” както за светлата, 
рицарска картина на Средните векове, така и за тъмната – не в смисъла на 
безпросветна, а ужасяваща, населена със създания на мрака и злото предста-
ва. Романтическият поглед вижда в Средните векове свобода за излизането 
наяве на дълбоките пластове на човешката душа, независимо какви демони 
се крият в нея. Време на вещици, вампири, странстващи рицари и герои на 
честта и меча, от които не се очаква да верифицират своите подвизи по на-
учен път. Личността е тласната обратно към нуждата от онази „варварска”, 
първична многоизмерност и амплитуда на крайните емоции, която е била от-
нета и спестена от цивилизацията. Крайността на романтическия стремеж 
към отприщване на тези дълбинни емоции се отпечатва върху страниците 
на готическия роман – бърза храна за жадното въображение, което поглъща 
ненаситно зловещите картини, разиграващи се на фона на мрачни замъци и 
готически катедрали, където не по-малко мрачни герои се борят с родови про-
клятия и свръхестествени сили, а отвъд всякакъв морал се вихрят вакханалии 
от прелюбодейства, содомии, инцести и терор. Готическата катедрала със 
своите устремени към Бога стреловидни арки се превръща в декор за безброй 
разнообразни жестокости. Очарованието от готическите руини като места 
на геройства и престъпления, забулени в тайните на древни магии, създава 
толкова устойчива митологема, че се оттласква на еднакво отстояние както 
от варварството на древните готи, така и от схоластическата подредба 
на готическата катедрала като архитектурно изражение на сумата на те-
ологическото знание. Готическото придобива устойчивото значение на време 
и пространство на първичната магия в свят, в който вещите не са просто 
вещи, а свръхестествени предмети във властта на вещите в занаята, които 
съществуват на тънката граница между чудесното и чудовищното и отчасти 
възвръщат на света отнетата му трансценденция. 

Най-интересен живот обаче понятието готика заживява в последните години 
на XX в. чрез обособяването на така наречената готик субкултура или моде-
рен готик, който се развива около музиката, наречена готик рок и готик метъл 
заради своето специфично звучене и използване на силно експресивни и драма-
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тични мотиви. Стилистиката на причисляващите се към това движение членове 
почти дословно копира онова, което субкултурата разбира като емблематично 
за готическите романи – естетиката на мрака и ужаса, разбирането на света 
не чрез разума, а чрез крайните чувства, търсенето на свръхестественото и 
необяснимото. Основен става образът на вампира – един от любимите герои 
на готическия роман, като истински убедените готик метъл почитатели се 
стремят чрез съответния грим и облекло да наподобят ранните екранизации 
на граф Дракула. Вампирът, като гранично създание, носещо силен сексуален 
заряд, често е вписван в драматични любовни сюжети, представящи сложните 
душевни перипетии и морални дилеми на невъзможната връзка между смъртна и 
безсмъртен. Съществува дори митът, че Юда Искариотски е първият вампир, 
като в готик средите има много версии по въпроса как точно се е превърнал в 
такъв. Според най-често срещаната Бог е проклел Юда и неговото семейство 
да странстват по земята до Второто пришествие и дотогава той ще бъде 
жаден за кръвта на Христос, която може да получи единствено чрез християни-
те. Друга версия се свърза с Тайната вечеря, на която Исус казал на учениците 
си да пият от кръвта Му, като по този начин, според мита, превърнал Юда във 
вампир, знаейки, че той ще го предаде1. 

Както повечето модерни субкултурни групи, модерният готик има своя генезис 
в музикалните среди – първо като част от пънк движението, което е силно со-
циалноориентирано, а после като реакция срещу него – бягайки от политическия 
контекст към дълбокия психологизъм на индивидуалното екзистенциално прежи-
вяване. За рождена година на готик рока се счита 1979 г., когато британската 
група Bauhaus издава сингъла Bela Lugosi’s Dead. Характерна за движението е и 
употребата на латинския език като част от различни окултни ритуали поради 
това, че той се свързва с алхимията и притежава силна религиозна и мисти-
ческа натовареност. Показателни са имената на някои популярни готик групи 
като: Bella Morte, Corpus Delicti, Libitina, Gloria Mundi и др.

Модерната готик култура обаче не би била по-интересна от коя и да е друга 
подобна група или движение, ако оставаше затворена единствено в тесните 
предели на кръговете от почитатели и последователи, които се припознават 
с нея. Парадоксално, обаче, тя започва да излиза извън тези рамки и да се 
установява твърде успешно в популярната култура, особено в последните де-
сет години, които изобилстват от примери, регистриращи високия градус на 
нуждата от досег до магическото и мистичното на иначе технократски и 
сциентистки настроения модерен човек. Ако се погледне дори само класацията 
на най-касовите киноленти, става очевидно, че челните позиции са окупирани 
от филми като класиката Властелинът на пръстените, магическата сага 
Хари Потър и вампирската тетралогия Здрач. Независимо дали става дума за 
психотрилъри като игралния Готика, анимацията за възрастни Булката труп и 
Кошмарът преди Коледа или пародийното фентъзи на Тери Пратчет, разиграно 
в паралелния Свят на Диска, в който гаргойлите от готическите сгради са 
информатори на градската стража, идеята за готиката като време и топос 

1	 http://www.darknessembraced.com/vampire/content/view/72/89/



112

Християнство и съвременност

на дълбинно психологическото, експресивното и драматичното, на магичното, 
чудното и чудовищното, като неприсъщи и съвсем противоположни на съвре-
менната епоха, се наблюдава при всички изброени примери. Макар и това да е 
готиката в смисъла, в който я разбира и опоетизира Романтизмът, препраща-
нето или директното разполагане на сюжетите в една чисто средновековна 
атмосфера с прилежащите  културни, архитектурни и атрибутарни елементи 
е характеристика на всички тези наративи (тук изключение правят съвремен-
ните вампири от Здрач), като на доста места е застъпена идеята за взаим-
но проникване на световете, за преливането и дори директния им сблъсък, в 
който магичното и особено чудовищното се врязват в сутрешния трафик на 
нищо неподозиращия мегаполис. В случая на популярната култура чрез приема-
нето на романтическото понятие за готика като място и време на приказно-
то се извършва едно очистване и отделяне на Средновековието като епоха и 
пространство, които почти изцяло съвпадат с фикцията, дори могат да бъдат 
определени като утопични в етимологическия смисъл на думата – еднакво 
реални и иреални, близки и отдалечени от съвременността и следователно, 
удобни за повторно драматическо населване с образи на доброто и злото и 
носители на извечни ценности, за които иначе модерната култура трудно го-
вори от позициите на своята целерационалност и политическа коректност. 
Действително, всички тези сюжети имат почти класическа катарзисна функ-
ция поради своята полярна емоционална натовареност, в която прекрасното и 
страшното са изведени в максималните си степени и влизат в епичен сблъсък 
със само един възможен победител. В кръга на шегата би могло да се каже, че 
изпращането на всички тези магически и митически герои, одарени с рицарска 
доблест, и злодеи с демоничен облик в едно фикционално Средновековие ги пре-
връща в универсални носители на общочовешки ценности без сянка от заплаха 
за мултикултурализма на реалността, тъй като всички ценностни съждения 
са изказани от името на фантастични същества, чиято принадлежност към 
доброто или злото е определена още в детските книжки и не може по тази 
причина да се оспорва или да става обект на полемики.

Бумът на търсене на пролуки в текстурата на съвременния високотехноло-
гичен и разомагьосан свят, през които отново на Земята да се промъкнат 
същества и енергии от друг битиен порядък, е показателен дори на едно най-
елементарно, нерефлексивно и първично ниво за необходимостта от каква и да 
е трансценденция в човешкия живот. Манията по вампири в свят, който иначе 
има почти стерилно отношение към смъртта и тлението на плътта, които с 
всички средства са отлагани и забавяни, е на пръв поглед парадоксална. Увле-
чението по магия, която няма нужда непременно да бъде обяснявана рационално, 
започва да се забелязва дори и в самата техника – вместо технологията да 
изглежда все по-технологична, тя става все по-магическа, или по-точно каза-
но – технологията се стреми да уподоби магията. С все по-голямото излизане 
от употреба на успокоително щракващото копче или бутон и въвеждането 
на всякакви устройства, които се подчиняват на притежателя си само чрез 
докосване, глас или сензор, усещането за употребата на магически предмети 
и магическа власт във всекидневния живот се засилва. Разомагьосаният свят 
повторно се самоомагьосва, парадоксално, чрез средствата на техниката, но 
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в допълнение представяйки в популярната култура едно неслучило се Средно-
вековие, един възможен свят, от който магията никога не си е отивала. Така 
всъщност понятието готика прави един пълен семантичен кръг – връща се към 
своето първоначално значение на варварство, доколкото свръхцивилизационна-
та модерна епоха се опитва да се оттласне от самата себе си и собстве-
ните си основания и да се доближи към корените на предтехнологичната си 
младост, белязана от магия, която връзва очите на разума и развързва ръцете 
на вярата.
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Роден на 19 октомври 1605, сър Томас Браун умира 77 години по-късно, на 
19 октомври 1682 г. Самият той дълго размишлявал над подобни съвпаде-
ния. Професионален лекар и екстравагантен есеист, той е оставил малко 
на брой съчинения, сред които Religio Medici (1635), Писмо до приятел (1656), 
Градината на Кир (1658) и Hydriotaphia, Урнопогребение или Слово за намере-
ните наскоро в Норфолк погребални урни (1658), неговия шедьовър. Славата 
му се дължи най-вече на органовото звучене на медитативната му проза, за 
което е бил чувствителен слухът на Колридж, Де Куинси, Мелвил. Вирджи-
ния Уулф, не се бои, че „малцина харесват съчиненията на сър Томас Браун, 
защото харесващите ги са сол на земята“. Изтъканата от редки думи и 
диви цветя „благородна красота“ на Брауновия стил запленява Борхес, който 
посвещава живота на един от героите си на превеждането на пета глава 
от Урнопогребението, а междувременно сам публикува неин превод. Ерудит 
и събирач на старини, любител на всичко рядко в изкуството и природата, 
вярващ и скептик, търсач на знаците на невидимия в образите на видимия 
свят, Браун изглежда чудновата смесица между Бруно и Бъртън или Монтен 
и Джон Дън. Всъщност той е образец на бароковия религиозен човек, все 
още способен да разпознае и почита тайната, щастлив да отведе разума до 
точката, в която словото е мълчание. Урнопогребение е странно и страстно 
размишление за погребалните обичаи и тленните тела, заравянето и изравя-
нето, знанието и забвението, суетата и паметта, славата и смъртта. Сър 
Томас Браун, със суровата мъдрост на Проповедника и ведрата надежда на 
християнина, води читателя през мрака и развалините на времето по пътя 
към вечността, докато го обгърне лъхът на другия живот в заключителни-
те акорди на пета глава.

сър Томас Браун

урНопогребеНие

V глава

И щом досега тия мъртви кости1 са надминали по дълголетие живите кости на 

Матусал2 и зад тънки глинени стени на стъпка под земята, почивайки спо-

койно под грохота и тропота на три нашествия, са се оказали по-трайни от 

всички крепки и прекрасни сгради над тях, то кой владетел може да обещае 

1	 Тези	кости	са	от	намерените	близо	до	дома	на	Браун	в	Норуич	древни	погребални	урни.	Учудването	от	на-
ходката	е	изходната	точка	на	Урнопогребение,	чиито	предишни	глави	най-схематично	са	посветени	на:	I	–	раз-
граничаването	между	изгарянето	на	трупа	и	заравянето	в	земята;	II	–	идентифицирането	на	намерените	урни;	
III	–	погребалните	обичаи	като	осъществяване	на	връзката	между	живи	и	мъртви;	 IV	–	сравнението	между	
езическото	и	християнското	отношение	към	смъртта	–	Б.пр.
2	 Матусал,	според	Библията,	починал	на	969	години	и	е	най-дълго	живелият	човек	на	земята,	виж.	Бит.	5:	21-
27.	–	Б.пр.	
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подобно пребъдване на своите мощи и не трябва ли доволно да каже: 

Sic ego componi versus in ossa velim?3 

Времето състарява старините и прави изкусно всичко на прах, но пощади тия 

гробнички.

Всуе се надяваме да ни знаят с открити и видими мощехранителници, докато 

за тях незнайността бе средството да продължат и мракът им бе покров. 

Ако бяха загинали от насилническа ръка, тия събрани в урни кости щяха да 

са бележити и някои стари философи, счели за най-чисти изтръгнатите от 

телата им души, щяха да ги почетат4 и проявят по-силно влечение към тях, 

вместо отегчено да изоставят тлеещия труп с бледно желание за единение. 

Ако пък са паднали от дългия упадък на годините, те, макар и обвити с пеле-

ната на времето, са ведно с пеленачетата петно неразличимо. Ако започваме 

да умираме, когато живеем, и дългият живот е само удължаване на смъртта, 

то животът ни е тъжно съчинение. Живеем със смъртта и не умираме за миг. 

Колко удара на сърцето е отмерил животът на Матусал, е работа за Архимед, 

а обикновените броители събират живота на човека съгласно Мойсей5. Дните 

ни като дребни спестявания набъбват с редовни натрупвания: при все това 

многото вложения дават само малки окръгления, а дните и на най-дългия ни 

пробег не стигат и за малкия пръст6. 

Ако приближаването на последната необходимост ни сближаваше с нея, тога-

ва белите коси щяха да са щастие, а полусетивата нямаше да са беда. Ала 

дългият навик да живеем не ни предразполага да умрем: тогава скъперничест-

вото ни прави играчка на смъртта, тогава дори Давид става жесток политик, 

а Соломон трудно може да се назове най-мъдър сред людете. Ала мнозина 

остаряват твърде рано, далеч преди тази възраст. Изпитанието разтяга на-

шите дни, злочестието тъче нощите на Алкмена7 и времето тук е безкрило. 

Ала най-хладък8 е онзи, който може себе си да не желае, доволен да е нищо 

или никога да не е бил, той надминава недоволството на Йов, който прокле 

не деня на своя живот, а на своето раждане9, с доволството, че достатъчно 

е бил, за да има право на бъдещо съществуване, макар да е живял само скрит 

и тъй да се каже, пометнал живот. 

Коя песен са пели Сирените или под какво име се е крил Ахил, докато бил сред 

3	 Тибул	–	Б.а.	„Така	искам	да	бъда	съхранен,	когато	само	кости	бъда”,	Тибул,	Елегии,	кн.	III,	2,	26.	–	Б.пр.	
4 Халдейски оракули.	–	Б.а.	
5 Псалмът на Мойсей.	–	Б.а.	Виж	Пс.	89:10:	„Дните	на	нашия	живот	са	седемдесет	години,	а	при	по-голяма	
сила,	осемдесет	години“.	–	Б.пр.
6	 Според	старото	смятане	с	пръстите	на	ръката,	където	свитото	кутре	означавало	цифрата	100.	–	Б.а.
7	 Една	нощ,	ала	дълга	като	три.	–	Б.а.	Става	дума	за	нощта,	която	Алкмена	била	принудена	да	прекара	със	
Зевс,	явил	 	се	в	образа	на	съпруга	 	Амфитрион.	–	Б.пр.
8	 Ср.	Откр.	3:16.	–	Б.пр.
9	 Ср.	Иов	3:3.	–	Б.пр.
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девойките, колкото и озадачаващи да са тия въпроси10, те не са отвъд всяко 
допускане. Времето, в което людете от тия костници са слезли при „прочу-
тите народи на мъртвите”, за да спят заедно с царе и съветници земни11, 
позволява обширно решение. Ала кои са били притежателите на тия кости или 
от какви тела е направена тая пепел, е въпрос отвъд антикварството. Той 
не може да бъде решен от човека, нито лесно и от духовете дори, освен ако 
не се допитаме до поместни хранители или наблюдаващи покровители. Ако се 
бяха погрижили за имената си, както за останките си, нямаше тъй грубо да 
сгрешат в изкуството на увековечаването. Ала оцеляването в кости и наличи-
ето като пирамида е заблуда за трайност. Суетна пепел, която, в забравата 
на имена, лица, времена, полове, намери в себе си безплодно продължение и се 
въздигна пред далечното потомство единствено като емблема на смъртни 
суети, противоотрова срещу гордост, тщеславие и влудяващи пороци. Ези-
ческото тщеславие, което мислеше, че светът ще трае вечно, насърчаваше 
амбицията и понеже не виждаше сведената над безсмъртието на имената 
Атропос12, не беше нивга охладено с необходимостта от забвение. Древните 
амбиции имаха дори преимущество пред нашите, защото в суетния порив към 
слава те действаха по-рано и преди вероятното пладне на времето, а стари-
те Херои успяха превъзходно и навреме да осъществят намеренията си, с кое-
то вече надживяха своите гробници и грижливи консервации. Ала на късната 
сцена на нашето време не можем да очак ваме такива мумии в нашата памет, 
когато амбицията трябва да се бои от пророчеството на Илия13 и Карл V не 
може нивга да се надява да живее двата Матусала на Хектор14. 

И затова безспирното неспокойство за пребъдването на паметта ни изглежда 
почти овехтяла суета и презряла лудост. Не можем да се надяваме да живеем 
тъй дълго с имената си, както някои с телата си. Едното лице на Янус е не-
съизмеримо с другото. Твърде късно е да бъдем амбициозни. Големите промени 
на света било са сторени, било времето е твърде късо за нашите намерения. 
Продължаването на паметта ни с гробници, за чиято смърт се молим всеки 
ден и на чиято трайност не можем да се надяваме без вреда за нашите 
очаквания на последното пришествие, е в противоречие с нашите вярвания. 
Провидението, което е отредило на нашите поколения залязващия дял на вре-
мето, ни е освободило от подобни въобразявания, а неизбежното взиране в 
оставащата прашинка бъдеще естествено ни изпълва с мисли за следващия 
свят, та не можем, значи, извинително да се отвърнем от съзерцаването на 
оная трайност, която превръща пирамидите в снежни стълбове и всичкото 

10	 Озадачаващите	въпроси,	с	които	Тиберий	се	обърнал	към	граматиците.	–	Б.а.	Светоний, Дванадесетте цеза-
ри, Тиберий,	70.	–	Б.пр.
11	 	Йов,	3:14.	–	Б.пр.
12	 „Необратимата”,	в	гръцката	митология	–	мойрата,	която	прерязва	нишката	на	живота.	–	Б.пр.
13	 Че	светът	може	да	трае	само	шест	хиляди	години...	–	Б.а.	Сър	Браун	взема	това	твърдение	от	Талмуда:	„Това	
е	предание	на	школата	на	Илия:	Светът	съществува	6000	години,	2000	години	хаос,	2000	–	законът	на	Мойсей,	
2000	–	дните	на	Месията“.	–	Б.пр.
14	 Славата	на	Хектор	е	продължила	повече	от	два	живота	на	Матусал,	преди	да	се	появи	този	прочут	владе-
тел.	–	Б.а.
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това минало в миг. 

Кръгове и прави линии ограничават и заключват всички тела, а смъртоносната 
окръжност със своята права линия15 завършва и затваря всичко. Няма проти-
воотрова срещу Опиума на времето, който временно съзерцава всички неща: 
бащите ни намират гробовете си в нашата къса памет и тъжно ни говорят 
как и ние ще бъдем погребани в надживелите ни. Надгробните камъни казват 
истината някакви си четиридесет години16. Поколенията отминават, а някои 
дървета остават и стари родове не траят колкото три дъба. Прочитането 
на сухи надписи като много у Грутер17, надяването за вечност със загадъчни 
прозвища или с първите букви от имената ни, издирването кои сме били от 
антикварите и получаването на нови имена като много от мумиите18 са смра-
зяващи, пък дори на неувяхващи езици, утешения за дирещите увековечаване. 

Задоволството, че идните времена ще знаят само, че е имало такъв човек, 
без да го е грижа дали ще знаят какъв е бил, бе студената амбиция на през-
релия наклонението на хороскопа си и собственото си съждение Кардано19. 
Кого го е грижа да остане като Хипократовите пациенти или като Ахилевите 
коне у Омир – само голо име, без заслуги и благородни дела, които са балсамът 
на нашата памет, ентелехията и душата на нашето оцеляване? Да бъдеш 
безименен с достойни дела надхвърля безчестието на историята. Хананейка-
та20 живее без име по-щастливо от Иродиада с нейното. Та кой не би искал 
да бъде добрият разбойник пред Пилат? 

Ала безправието на забвението разпръсва сляпо своите макове и се разправя 
с паметта на людете, без да гледа кой заслужава да бъде увековечен. Кой не 
би съжалил основателя на пирамидите? Херострат, дето изгори храма на Ди-
ана, живее, а онзи, що го построи, е почти изгубен21. Времето пощади епитафа 
на Адриановия кон и порази неговия. Всуе броим за сполука ползата от добри-
те ни имена, но лошите траят също толкова и Терсит, изглежда, ще живее 
колкото Агамемнон. Кой знае знайни ли са най-добрите люде и няма ли сред 
забравените повече бележити личности от запомнените в знайния летопис на 
времето? Без благосклонността на вековечния именник първият човек щеше 
да е тъй незнаен, както последният, а дълголетието на Матусал е неговото 
едничко житие. 

Забвението не е заем. Людете трябва да са доволни да бъдат като че не са 

15	 	 Характеристика	на	 смъртта.	 –	Б.а.	 Този	 кръг	 с	 права	 линия	 чертае	буквата	θ,	 първата	 от	Θάνατος,	 гр.,	
смърт.	–	Б.пр.	
16	 После	вдигат	старите,	за	да	сложат	в	тях	нови	тела.	–	Б.а.
17	 Виж	Сбирката от древни надписи	на	Грутер.	–	Б.а.
18	 Както	виждаме	днес	в	много	страни,	където	хората	ги	назовават	по	свое	усмотрение	или	им	дават	намере-
ни	у	Херодот	имена	на	стари	египетски	царе.	–	Б.а
19	 Кардано,	За собствения живот.	–	Б.а.	Джироламо	Кардано	(1501–1576),	италиански	математик,	лекар,	ас-
тролог.	–	Б.пр.
20	 Мат.	15:	22-28.	–	Б.пр.
21	 Плиний,	XXXVI,	21.	–	Б.а.
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били22, за да се намерят в Божия именник, не в човешкия поменик. Двадесет 
и седем имена съставят първата история23, а сред запомнените след това 
и едно столетно няма. Броят на мъртвите многократно надвишава всички, 
които тепърва ще живеят. Нощта на времето отдавна надхвърли деня и кой 
знае кога е било равноденствието? Всеки час се прибавя към потока на тая 
аритметика, която спира едва за миг. А щом смъртта е Луцина24 на живота, 
дори езичниците25 се усъмниха „дали живот не означава смърт”. Щом нашето 
най-дълго слънце слиза право надолу и чертае само зимни кръгове, то не след 
дълго, значи, ще лежим в мрака и светлината ни ще бъде в пепелта26. Щом 
братът на смъртта ни навестява всеки ден с умиращи memento27, а времето, 
което самото остарява, ни заставя да не се уповаваме на неговата трай-
ност, тогава увековечаването е блян, а очакването лудост. 

Тъмнината и светлината разделят хаоса на времето и забвението споделя 
с паметта голяма част дори от живото ни битие. Спомняме си смътно спо-
луките, ала и най-режещите изпитания оставят само бегла резка връз нас. 
Сетивата не понасят крайностите и скърбите, или нас, или себе си разру-
шават. Плачът вкаменява само в басните. Мъките правят мазоли, бедите 
подхлъзват или се сипят като сняг върху нас, което съвсем не е глупава зло-
полука. Непознаването на идните, забравянето на миналите злини е милосърдно 
природно обезпечаване за смилане на сместа от нашите малобройни и лоши 
дни и избавяне на чувствата ни от пропадане в разкъсващи спомени, та да 
не бъдат скърбите ни къс сурово месо под скалпела на повторенията. Мнози-
на в древността са запълвали надеждите си за оцеляване с преселението на 
душите. Добър начин за продължаване на паметта им, защото предимството 
на множеството превъплъщения им позволявало да вършат забележителни и 
тъй разнообразни дела, да се наслаждават на името на предишните си лица 
и да трупат слава чак до последното превращение. На други пък им стигало, 
вместо да се изгубят в неудобната нощ на нищото, да се разтворят в об-
щото битие и да бъдат частица от световната душа на всички неща, което 
не било нищо повече от завръщане към незнайния им божествен произход. 
Египетската изобретателност била по-взискателна, карайки телата да очак-
ват завръщането на своите души в сладки консистенции. Ала всичко е суета, 
гонене на вятър28 и безумство. Египетските мумии, пощадени от Камбис или 
времето, са плячка днес на алчността. Мумията стана стока, Мизраим29 ле-
кува рани, а Фараонът се продава за балсами. 

Всуе людете се надяват на безсмъртие, на избавление от забвението, на 

22	 Ср.	1	Кор.	7:29-31.	–	Б.пр.
23	 Отпреди	потопа.	–	Б.пр.
24	 	В	римската	религия	богинята,	която	извежда	новородените	на	светлината	(lux,	лат.)	на	белия	свят.	–	Б.пр.
25	 Еврипид.	–	Б.а.	Виж.	Платон,	Горгий,	493а.	–	Б.пр.
26	 Според	обичая	на	евреите,	които	слагат	запалена	свещ	в	пълна	с	пепел	ваза	до	трупа.	–	Б.а.
27	 Монасите	траписти	се	поздравяват	с	израза:	„Братко,	помни,	че	ще	умреш”.	–	Б.пр.
28	 Екл.	1:16.	–	Б.а.
29	 Египет	(ивр.).	–	Б.пр.
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съхранение под луната. Хората сами ласкателно са се залъгвали дори, че са 

изнамерили как да увековечат, отвъд слънцето, имената си в небето. Космо-

графиите на тия ширини са сменяли вече избраните за съзвездията имена: 

Нимрод се изгуби в Орион и Озирис в Голямото куче. Дирим нетленност в 

небесата, а откриваме, че са като земята: трайни в съвкупността на своите 

тела, променливи в своите части, за което, освен кометите и новите звезди, 

и помагалата приказки започват да разказват, а бродещите около слънцето 

петна, с благоволението на Фаетон, ясно да убеждават. 

Тук, строго казано, освен безсмъртието нищо не е безсмъртно. Онова, което 

няма начало, може да бъде уверено, че няма и край: своеобразието на необхо-

димата същност е тя сама себе си да не може да разруши, а най-висшата 

черта на всемогъществото е да бъде тъй могъщо, че да не страда дори от 

собственото си могъщество. Битието на всички останали неща е зависимо 

и в обсега на разрушението. Ала достатъчността на християнското без-

смъртие прекършва всяка земна слава, а естеството на другото посмъртно 

състояние превръща безсмъртието на паметта в безумие. Бог, Който един-

ствен може да разруши душите ни и Който подсигури възкресението ни, не е 

обещавал пряко никаква трайност на телата или имената ни, която е въпрос 

на такава случайност, че най-безочливо очакващите я са разочаровани не-

щастници и предългото оцеляване изглежда само бягство в забвението. Ала 

човекът е благородно животно, бляскаво в пепелта и надуто в гроба, което 

еднакво тържествено чества раждане и смърт и не пропуска изискани цере-

монии, посветени на безчестието на неговата природа.

Животът е чист пламък и ние живеем от невидимо слънце вътре в нас. Мъ-

ничко огън стига за живота, а големите пламъци изглеждат твърде малки след 

смъртта и хората всуе издигат пищни клади, за да горят като Сарданапал30. 

Ала мъдростта на погребалните закони взе предвид безумството на разточи-

телните пламъци и сведе унищожителния огън до правилото за сдържан обред, 

в който малцина биха могли да бъдат тъй стиснати, че да не обезпечат дър-

ва, смола, оплаквач и урна31. 

Пет езика32 не съхраниха епитафа на Гордиан. Човекът Божи без гроб живее 

по-дълго от всеки един с такъв, невидимо заровен от ангели и присъден на 

мрака, макар и не без насочващи откриването му белези. Големите образци 

на увековечаването са, без гроб или клада, Енох и Илия: в необичайно състоя-

ние на съществуване и животворна памет те, строго казано, са все от тая 

страна на смъртта и още имат да играят късна роля на тая земна сцена. 

Щом като няма да умрем с постановения край на света, а ще бъдем всинца 

30	 Последният	асирийски	владетел,	(VІІ	в.	пр.Хр.),	който,	според	гръцкия	историк	Диодор	Сицилийски,	сам	съ-
брал	на	надгробната	си	клада	всичкото	си	богатство,	жени	и	слуги	и	наредил	тялото	му	да	бъде	изгорено	заедно	
с	тях.	–	Б.пр.
31	 Според	епитафа	на	Руф	и	Бероника	в	Сбирката на Грутер.	–	Б.а.
32	 Гръцки,	латински,	иврит,	египетски,	арабски,	изтрит	от	император	Лициний.	–	Б.а.
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изменени, според полученото предание33, тогава последният ден ще види само 
малко гробове и бързи възкресения ще предхождат трайни погребения. Някои 
гробове ще бъдат отворени, преди да бъдат напълно затворени, и Лазар няма 
да е чудо34. Тогава мнозина, що се боят да умрат, ще стенат, веднъж само да 
могат да умрат: униние е втората и жива смърт, когато животът отчайва 
прокълнатите. Тогава хората ще желаят да се скрият не под гробници, а под 
планини и унищожението ще бъде възжелано. 

Докато някои са се грижели за своите гробници, други грижливо са ги избягва-
ли и някои са били с такава необуздана суета, че не признали своите гробове, 
в което Аларик изглежда най-ловък, защото изменил руслото на една река, за 
да скрие на дъното  своите кости. Дори Сула, който мислел, че е на сигурно 
в своята урна, не успял да попречи на отмъстителните езици и хвърлените по 
гробницата му камъни. Щастливи уединените, които са невинни, защото тъй 
са общували с людете на тоя свят, че не се боят да ги срещнат в следващия, 
и нито смъртта им вълнува мъртвите, нито ги застига поетичното жило на 
Исая35. 

Пирамидите, арките, обелиските са само нередности на тщеславието и диви 
прекомерности на древното величие. Ала най-великото решение остава хрис-
тиянската религия, която тъпче гордостта, превива врата на амбицията и 
смирено преследва безпогрешното увековечаване, пред което всички други 
трябва да се смалят и свият сиромашки в ъглите на преходността36. 

Благочестивите духове, прекарали дните си в захлас от бъдещето, не са об-
ръщали повече внимание на тоя свят, отколкото на прежния, докато са лежали 
на тъмно в предопределения хаос и в нощта на своите предци. А пък ако някои 
са били тъй щастливи, че наистина да разберат християнското унищожаване, 
екстази, разтваряне, втечняване, целувката на Годеника, вкусването на Бог и 
влизането в Божията сянка37, то те вече са предусетили насладите на небе-
то и за тях славата на света със сигурност е минала и земята е на пепел. 

Оцеляването в трайни гробници, живеенето в делата, просъществуването в 
имената и уповаването в Химерите бе преобилно удовлетворение за древните 
очаквания и част от техните Елисейски полета. Ала всичко това е нищо в 
метафизиката на истинската вяра. Всъщност да живеем, е да бъдем отново 
самите себе си, което не е просто надежда, а очевидност за благородните 

33	 Виж.	1	Кор.	15:51.	–	Б.пр.
34	 За	чудото	с	възкресението	на	Лазар	виж.	Йоан.	11:1-44.	–	Б.пр.
35	 Исай,	14:16.	–	Б.пр.
36 Angulus contingentiae,	най-малкият	ъгъл.	–	Б.а.
37	 В	това	финално	обобщение	понятията	на	мистичния	опит	се	смесват	с	тези	на	алхимичното	творение,	чийто	
венец	е	смъртта,	а	гробът	–	съсъд	на	херметичното	превращение.	Най-красноречиво	свидетелство	за	алхимич-
ните	интереси	на	нашия	сър	е	епитафът	на	неговия	гроб:	„Превъзходният	мъж	Томас	Браун,	рицар,	доктор	по	
медицина,	починал	на	77	години	на	19	октомври,	лето	Господне	1682,	спи	в	това	местенце,	докато	прахът	на	
неговото	спагирично	тяло	превръща	оловото	в	злато”.	Спагирия	е	алхимичният	процес	на	разделяне	и	ново	
съчетаване	на	елементите	на	тялото.	–	Б.пр.	
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вярващи, за които е все едно дали лежат в църковното гробище на Светите 
Невинни38 или в пясъците на Египет. Готови да са нищо в екстаза да бъдат 
во веки и толкова доволни от шест стъпки земя, колкото от Адриановия 
пристан39. 

Tabesne cadavera solvat  
An rogus, haud refert40. 

Превод от английски: Владимир Градев

38	 В	Париж,	където	телата	бързо	се	разлагат.	–	Б.а.
39	 Император	Адриан	бил	погребан	в	огромен	мавзолей,	който,	известен	днес	като	Кастел	Сант’Анджело,	е	
един	от	прочутите	паметници	на	Рим.	–	Б.пр.
40	 	Все	едно	е	дали	трупът	ще	гори	или	гние,	Лукан,	Фарсалия,	VII,	809.	–	Б.пр.
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Владимир Градев

голата мисъл, или симоН 

веЙл 

Жорж Батай се запознава със Симон Вейл в началото на 30-те години в кръга 
на Борис Суварин, един от първите съветски дисиденти. Петнайсет години по-
късно той си спомня: „Срещнах навремето Симон Вейл: малко човешки същества 
са ме интересували до такава степен. Неоспоримата  грозота ужасяваше, ала 
тя всъщност притежаваше истинска красота. Печелеше сърцата с нежна и пря-
ма властност и запленяваше без никаква женственост. Винаги беше облечена 
в черно, с коси като гарванови крила. Несъмнено беше страшно добра, донкихо-
товка с трезв ум, дързък песимизъм и изключителна, привличаща невъзможното 
смелост. В нея имаше удивителна воля за нищото: навярно плод на гениална 
меланхолия, която прави книгите  тъй завладяващи и обяснява смъртта , след-
ствие на нейната прекомерност”1. 

Батай е същевременно ужасен и неудържимо привлечен от тази нейна отделяща 
я от нормалния свят прекомерност2. Мисли, че тъкмо тя го сближава със Симон 
Вейл. Ала той се опиянява от жаждата си за безпорядък, а тя се бори против 
всяка неправда. Авторът на Историята на окото запълва дните и текстовете 
си с кървави фантазми и бленува обезглавени минотаври. Философката търси да 
разбере причините на потисничеството и свободата3 и винаги се пита в дадена 
ситуация кои сили на омраза и зло, на вярност и добро са в ход. Откъдето и 
нейната политическа трезвост в най-благородния смисъл на думата. И докато 
Жорж си създава образ на велик трансгресор, без да се отказва от тихия уют 

1	 Georges	Bataille,	„La	victoire	militaire	et	la	banqueroute	de	la	morale	qui	maudit”,	Critique,	n.	40,	1949.
2	 Батай	ще	се	опита	да	пресъздаде	този	ексцес	и	с	образа	на	героинята	Лазар	от	романа	Небесната синева.
3	 Първата	 	публикувана	творба	са	Размишленията върху причините на обществената свобода и потисни-
чество („Réflexions sur les Causes de la liberté et de l’ oppression sociale”)	(1934).

Проф. дфн Владимир Градев преподава теория на религията в 
специалност културология на Софийския университет „Св. 
Климент Охридски” и философия на религията в НБУ. От 2001 до 
2006 г. е посланик на България при Светия престол и Малтийския 
орден. Автор е на книгите Прекъсването на пътя (2000), 
Политика и спасение (2005), Между абсолютното тайнство и 
нищото (2007).
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на библиотекарския живот4, Симон напуска преподаването, за да се потопи във 
„фабричния пандемониум” на заводите „Рено” и кръвопролитията на гражданска-
та война в Испания, където по чудо оцелява. Далеч от всяка естетизация на 
насилието, тя ще напише с пълния реализъм на крайния мистицизъм5: „На тази 
земя няма друга сила освен силата. Това е аксиома. Колкото до силата, която не 
е от тази земя, връзката с нея се плаща само с цената на преминаването през 
нещо, което прилича на смъртта”. Това нещо, което „прилича на смъртта”, е 
чистото добро6, невъзможно, но единствено потребно, постижимо не с насилие, 
а с решимост да се умре за него: „Който нож вади, от нож умира, а който нож 
не вади, умира на кръста”. 

Не е за учудване, че пътищата им бързо се разделят, тъй като, пише тя, за 
Батай „революцията е триумф на ирационалното, а за мен на рационалното; за 
него катастрофа, за мен методично действие, където усилието трябва да се 
насочи към ограничаване на пораженията; за него освобождаване на най-патоло-
гичните инстинкти, за мен един по-висш морал”. Със същото писмо Симон скъс-
ва и с кръга на Суварин, който, макар и дисидентски, си остава комунистически, 
защото е разбрала, че илюзорните обещания на марксизма са истинският опиум 
на потиснатите, и ще разобличава същността на всяка тоталитарна идеоло-
гия зад „големите слова, с които победените са заставени да сънуват съня на 
победителите” 7. 

През 1937 г. Симон заминава за Италия, която я очарова със своите стари гра-
дове и меки пейзажи. В едно от писмата си казва, че в Порциункула, малкия ро-
мански параклис в Асизи, където се е молил свети Франциск, „нещо по-силно от 
самата мен за първи път през живота ми ме принуди да падна на колене”. Лич-
ността и поведението на Симон Вейл често са били тълкувани с инструмента-
риума на психопатологията8, ала мисля, че можем по-вярно да доловим тайната 
на нейната душа, ако я отнесем към францисканския дух, разбиран обаче не като 
захаросан религиозен сантиментализъм, а като тръпчивия вкус на Христовата 
сол. Животът на свети Франциск е образец на тласнатата до краен предел бед-
ност. Луд с лудостта на Царството Божие, той се освобождава от всичко свое9, 
за да следва, по думите на Бонавентура, гол голия Христос. Тъкмо тази лудост 
на свободната и радикална бедност, „буквална, съвсем буквална, без тълкуване, 
без тълкуване”10, изгаря в Асизи душата на Симон Вейл. 

4	 Искрен	ли	е	тогава	заявеният	от	него	вкус	към	мъченичество?	„В	края	на	краищата	г-н	Батай	пише,	заема	
пост	в	Националната	библиотека,	чете,	люби	се,	яде	и	както	сам	казва	с	формула,	която,	не	ще	ме	упрекне-
те,	че	ме	разсмива,	„се	разпъва	в	своите	си	часове”.	Защо	не?”,	отбелязва	иронично	Жан-Пол	Сартр	в	„Un	
nouveau	mystique”	in	Situations	I,	Paris,	1947,	p.	163.
5	 Та	какво	друго	е	мистицизмът,	ако	не	висш	реализъм,	постигане	на	битието	на	това,	което	е?
6	 „Всяко	истинско	добро	съдържа	противоречиви	условия	и	следователно	е	невъзможно.	Онзи,	който	прикове	
своето	внимание	върху	тази	невъзможност	и	при	това	действа,	върши	добро”.
7	 Подслонила	при	родителите	си	Троцки,	Симон	всеки	път	яростно	го	нападала	за	неговия	подчиняващ	инди-
вида	на	партията	болшевизъм.
8	 Батай	също	свидетелства,	че	била	обезумяла	от	страст	по	доброто.
9	 Това	е	смисълът	на	прочутата	сцена,	когато	Франциск	сваля	пред	епископа	всичките	си	дрехи	и	ги	хвърля	в	
краката	на	баща	си.
10	 Думи	от	завещанието	на	свети	Франциск.
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През Страстната седмица на 1938 г. тя отива в бенедиктинския манастир в 
Солем, за да слуша грегориански пения, с които монасите са прочути и до днес. 
От едната страна е хорът на монасите, уверената, издигаща се във висините 
молитва на тези, които знаят на Кого и как се молят. От другата е Симон, сви-
та в ъгъла със страхотно главоболие, без да е сигурна, че има кой да чуе вика 
на сърцето . Песента е великолепна, но всеки звук я прерязва: „В красивото 
има нещо несводимо. Както и в болката. Същата несводимост. Непроницаема 
за разума. Съществуване на нещо друго освен аза”. Когато болката става 
непоносима11, тихо си казвала стихотворението Любов на поета метафизик 
Джордж Хърбърт12. В него влюбеният се измъчва от чувството на собствената 
си недостойност, иска само да служи на Любовта, а не да вкуси от нея, и упори-
то казва: „Не мога да приема твоя дар, не съм достатъчно добър и достоен за 
него”, докато накрая Тя нежно отсича: „Защо през цялото време се занимаваш 
само със себе си, замълчи, вземи и яж”, престани да си мислиш, че само до теб 
се отнася животът ти и да отклоняваш моя дар, който просто е „без защо”.

Веднъж, докато си шепнела все така стиховете на Love, преживялa личната си 
среща с Христос. „Странно е, отбелязва нейната приятелка Симон Петрьомон, 
че като се имат предвид безпощадният  реализъм и строг рационализъм, тя не 
възприемаше това усещане за Христовото присъствие като чисто субективно 
преживяване и бе напълно сигурна в реалността на това явление”, което като 
истинската реалност  се налага като несъмнено отвън, отвъд хоризонта на 
предвидимото, разбираемото, изразимото. 

Дори след докосването на Христос Симон Вейл не пристъпва към кръщението: 
„Не мога да вляза в църквата, признава тя, заради тези думички: anathema sit”. 
Възможно  е да се кръсти, когато Христовата църква престане да отлъчва и 
наистина започне да дава дарените  от Господа тайнства на всички13. Иска, 
докато има отблъснати от олтара, да е сред тях. Дори пределно широкото 
небе на Католическата църква е тясно за нея. „Оставам на страната на всички 
неща, които не могат да влязат в църквата. Сред тях е и моят разум, добавя тя, 
който изисква пълна свобода”, защото може само напълно свободна да застане 
пред Бог, поднасяйки му неверието и съмнението на разума. От църквата всъщ-
ност я отдалечава „римската власт, чиято традиция папството продължава” 
и която според нея тълкува отношението между Бог и света в термините на 
силата, а не на доброто и любовта. Ала доброто, доколкото е свръхестествено, 
не е по силите на човека и идолопоклонството е властта да се бърка с доброто 
или още по-зле, доброто да се схваща в термините на властта, а политическо-

11	 Вейл	отбелязва,	че	„най-голямото	величие	на	християнството	е,	че	не	търси	свръхестествен	лек	за	страда-
нието,	а	неговото	свръхестествено	използване”.
12	 Love	bade	me	welcome:	yet	my	soul	drew	back,	/	Guilty	of	dust	and	sin.	/	But	quick-ey'd	Love,	observing	me	
grow	slack	/	From	my	first	entrance	in,	/	Drew	nearer	to	me,	sweetly	questioning,	/	If	I	lack'd	anything.	/	A	guest,	I	
answer'd,	worthy	to	be	here:	/	Love	said,	You	shall	be	he.	/	I	the	unkind,	ungrateful?	Ah	my	dear,	/	I	cannot	look	on	
thee.	/Love	took	my	hand,	and	smiling	did	reply,	/	Who	made	the	eyes	but	I?	/	Truth	Lord,	but	I	have	marr'd	them:	
let	my	shame	/Go	where	it	doth	deserve.	/	And	know	you	not,	says	Love,	who	bore	the	blame?	/My	dear,	then	I	will	
serve.	/	You	must	sit	down,	says	Love,	and	taste	my	meat:	/	So	I	did	sit	and	eat.
13	 Католически	идва	от	kath’holou	(гр.)	и	означава	да	бъдеш	„посредством	цялото”,	член	на	едно	тяло,	на	едно	
органично	цяло,	съчетаващо	божественото	и	човешкото	начало	отвъд	индивидуалните	особености,	социалните	
разслоения,	културните	традиции,	спекулативните	теории	и	техните	противоречия.	
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то и религиозното да се срещат, за да се легитимират взаимно: „Религии, които 
представят божество, което господства навсякъде, където му е възможно, са 
неистински. Дори да са монотеистични, те пак са идолопоклоннически”.

В началото на войната семейство Вейл се установяват в Марсилия, където Си-
мон се мъчи да организира заминаването им за Америка, като успява да ги качи 
едва на последния отплавал кораб. От този период са прочутите  Тетрадки, 
които съдържат нейните най-задълбочени и оригинални размишления. Гласът в 
тях е спокоен, наситен с мълчание. Ясната и прозрачна като кристал мисъл „упо-
рито и неуморно” се освобождава от всичко субективно, за да го изгуби напълно 
по пътя към Бога: „Да не казвам Аз на Бог, да не му казвам и Ти. Аз и Ти разделят 
хората и това ни принуждава да се качим по-високо, за да бъде Бог по-близо от 
всяко човешко отношение”. Понякога сред тези преднамерено безлични мисли 
долавям и бързо сподавен стон от незнайна тъмна за мен болка. 

Често са представяли Симон Вейл от Тетрадките като модерна гностичка14. 
Действително тя не крие, че освен „римското” в Църквата, от християнството 
я отдалечава и разпознаването на любящия и милостив Отец на Евангелието 
като старозаветния Бог на силата и жестокостта. Ала това  схващане я сро-
дява не толкова с пълзящата и мълвяща и до днес маркионова ерес, че Църквата 
като „истинския Израил” е сменила избрания народ, колкото свидетелства за 
драматичното  отношение към собствения  произход15. Всъщност основната 
черта на гностицизма, а именно схващането за света като грозно творение на 
лош демиург, определено липсва при Вейл, която дори сред ужасите на войната 
твърди, че „светът не само е неоспоримо красив, но и неизчерпаем източник 
на красота”. Изобщо  е чуждо гностичното уравнение, че крайността е равна 
на зло, напротив, злото идва от това, че тварта не се признава за сътворена 
и се стреми да надхвърли отредената  участ: „Тварта е нищо, а се смята за 
всичко”. Първородният грях е плод на изкушението човек да подражава не на 
Божията любов, а на Божието всемогъщество, за да постигне сам спасението. 
Това, което още повече отдалечава Вейл от гностичния архитип, е, че тя не 
само не търси подобно само-спасение, а изрично го осъжда като бягство от 
неразрешимото противоречие на човешка участ, за да насочи вниманието си 
тъкмо към това противоречие, отхвърляйки всеки опит за изкуственото му пре-
одоляване. Тя посочва, че когато две несъвместими мисли се наложат несъмнено 
на нашия разум, не бива да бързаме да премахнем едната от тях, а да имаме 
смелостта да признаем този факт, защото инак „вярваме в Бог, който прилича 
във всичко на истинния Бог, само дето не съществува, защото не се намираме 

14	 Тази	представа	се	съдържа	и	в	моя	текст:	Европа на Симон Вейл: между гностицизма и християнството,	сп.	
Християнство и култура,	2007,	бр.	27,	ала	препрочитането	на	Тетрадките	ме	накара	да	променя	мнението	си	
по	този	въпрос.
15	 Отношението	на	Вейл	към	религията	на	собствения	 	народ	може	да	обърка,	даже	да	шокира.	Ясно	е,	обаче,	
че	не	иска	да	избяга	от	еврейската	си	участ,	а	на	свой	ред	преживява	онова	първоначално	разделение	между	
евреите,	които,	за	да	останат	верни	на	своята	избраност,	отказват	на	Исус	достойнството	на	Христос,	и	онези,	
които	тъкмо	от	вярност	към	нея	са	признали	Исус	за	Месията.	Не	бива,	значи,	да	се	бърка	антиюдейството,	
спорът	между	наследниците	 за	 това	кой	е	по-верен	на	своята	избраност	 (всъщност	религиозният	човек	не	
избира,	а	е	избран),	с	антисемитизма,	който	не	само	отхвърля	избраността	на	евреите,	но	и	тяхното	право	на	
съществуване.	
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в точката, в която Бог съществува”. Единственият начин за достигането на 
тази точка е издигането на вярата над противоречията на разума: „Ако се на-
мирам на хребета на една планина, в една точка на лъкатушещата пътека мога 
да видя езерото долу, а след няколко крачки гората. Трябва да избирам езерото 
или гората. Ако искам да видя заедно езерото или гората, трябва да се изкача 
по-нагоре. Ала гората не съществува. Направена е от въздух. Необходимо е 
да бъдем издърпани”. Безсилни сме сами да го направим, това може да стори 
само Любовта. Защото ако за Бог няма нищо невъзможно, това се дължи на 
единственото всемогъщество, което приема Неговата трансцендентност, а 
именно Неговата любов. 

Творението е израз не на Божието могъщество, а на Божията любов. За да сът-
вори различното от себе си, Бог трябва да понесе разкъсващото напрежение 
между два противоположни импулса: могъществото и любовта. Ако бе надделяло 
могъществото, то щеше да унищожи своето друго – творението – за да възста-
нови божествената безкрайност. Победата на любовта обаче е израз на отказа 
на Бог от собственото Му могъщество, на оттеглянето Му от света, за да се 
отвори в него място за творението16. Затова в света има „бого-бежна сила”, 
защото в противен случай всичко би било Бог. Затова и Божественото начало, 
като друго на сътвореното, като друго на битието, е нищо. Ала аз мисля, казва 
Декарт, следователно не съм нищо. Да, така е, отговаря Вейл, всяка моя мисъл, 
крайна и относителна, неизбежно ме отделя от Абсолютното, което наричаме 
Бог, но ако, мислейки, се науча да бъда без мисъл, желание, воля, тогава нищото 
на моя аз ще се съгласува с нищото на Бога. Парадоксална педагогика на себе-
изгубването, която не е философско размишление, нито духовно упражнение или 
екстатично съзерцание, а аскетично раз-творяване (dé-création), себе-понизява-
не, „унищожаване в Бог, който дава на унищожената твар пълнотата на Своето 
битие, от което тя е лишена, докато съществува”. Гола мисъл или вяра, израз не 
на гностицизъм, а на атеология, чийто вдъхновител и адресат е Исус Христос, 
Който Се Себе-изличава, за да остане само свидетелството за Неговия Небе-
сен Отец, и Се оттегля от този свят, за да отвори едно друго пространство, 
в което само вярата свидетелства за Неговата победа над смъртта17. 

След като оставя родителите си в Ню Йорк, Симон Вейл поема обратно към 
Лондон, където започва работа в правителството в изгнание на генерал Дьо 
Гол. Морис Шуман  възлага задачата да размишлява за възстановяването на 
политическия ред след войната. Пише денонощно Вкореняването, книга на грани-
цата и за границата на политическото. Вейл знае добре, че когато политиката 
говори, мисълта и вярата мълчат, но иска това мълчание да отекне в думите 
на политическото, за да ги отвори към техния трансцендентен произход. Пише 
не просто за да заклейми изтръгването от корен, следствие на фаталното 
„макиавелистко” движение на Запада, което превръща истината в полза, а ин-

16	 Така	Симон	Вейл	преизобретява	учението	за	цим-цум	на	Исак	Лурия,	испанския	кабалист	от	ХVІ	в.,	за	което	
няма	белег	в	оставените	от	нея	текстове	да	 	е	било	известно,	пък	и	Екхарт,	Бьоме,	Шелинг	не	са	сред	задълбо-
чено	изучаваните	от	нея	автори.
17	 Вярата	не	може	да	съществува	без	онова,	което	липсва	на	вярващия	и	което	той	не	може	да	притежава.	Вж.	
Градев,	Вл.	Фрагмент за вярата.	–	Християнство и култура,	бр.	53,	Лято,	2010.
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струменталния разум в единствена норма: „Модерният живот е плячка на без-
мерността, която поглъща всичко – действие и мисъл, обществен и частен жи-
вот”; пише, за да очертае измеренията на автентичния етос, на добрия начин 
за обитаване на света, чийто корен е номосът, божественият закон. Стреми се 
още да покаже, че етическото може да се преведе на езика на политическото 
единствено чрез неговото радикално преобразяване.

Все по-дълбоко и по-дълбоко Симон се оттегля в живота на себе-отричането. 
Продължава да помага на другите, отказвайки за себе си всяко облекчение, колко-
то и да е трудно дори за нея това, тъй като „едно страдание много по-трудно се 
понася за възвишени, отколкото за ниски мотиви. Чакали цяла нощ неподвижно, за 
да получим едно яйце на сутринта, много трудно бихме могли да направим също-
то, за да спасим един живот”. Иска да я изпратят с мисия в окупирана Франция, 
когато молбата  е отхвърлена, мълчаливо показва, че за да умреш, се изисква 
повече храброст, отколкото за да убиваш. Подобна храброст не е лесна, изисква 
търпение и издръжливост. Разказват, че древните келти засрамвали противни-
ците си, като гладували до смърт пред вратите на крепостите им. Не си правели 
никакви сметки, просто гладували, но колкото по-бездейно било действието им, 
толкова по-решаващо било то за постигането на мира. Болна от туберкулоза, 
Вейл взема точно толкова храна, колкото била дажбата в концлагерите. 

Един ден през пролетта на 1943 не отива на работа, намират я припаднала в 
квартирата . Оттогава тялото  отхвърля всяка храна18. Симон вече не прос-
то състрадава на несретния, а е „заела” неговото място пред Бога. 

Умира от гладуването на 34 години – като Гогол и францисканеца Максимилиан 
Колбе. 

От време на време късчета от Христовия образ се явяват в изгаряни от Божи-
ята любов личности, които принасят своя живот за изкуплението на другите. 
Обикновено ги намираме за откачени и това в известен смисъл е точно така, но: 

Достатъчно е силно и вглъбено да се сведа над един живот, 
примерно на тази жена, както правя сега, 
за да проумея величието на тези слаби създания, 
останали праведни и добри, търпеливи до края. 
Какво повече мога, Господи, освен така да мисля, 
и сведен пред Теб в благоговеен поклон, 
за дивния им подвиг да моля: приеми ни в славата Ти19.

18	 За	Шопенхауер	(Светът като воля и представа,	т.	1,	§	69.)	гладуването,	най-висшата	форма	на	аскетизма,	
е	единствено	допустимата	доброволна	смърт,	която,	обратно	на	обикновеното	самоубийство,	не	е	бягство	от	
страданието	и	нещастието,	а	обезсилване,	или	казано	на	езика	на	Вейл,	„раз-творяване”	чрез	тях	на	волята	за	
живот.	
19	 	Czesław	Miłosz,	Medytacja, Poezjie wybrane,	Kraków,	Wydawnictwo	Literackie,	1996,	p.	382.
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медиеН обзор: 

2011, юли – септември

„Религиозният профил” на атентатора от Норвегия, проблеми със секуларизаци-
ята в Германия, животът на жените в днешен Пакистан и „икономика за благото 
на човека” – това са някои от темите, които включваме в настоящия медиен 
обзор на Християнство и култура.

***

„Християнски фундаменталист” ли е Андерс Брейвик?

Немският Цайт предлага обширен разговор на тази тема с д-р Саския Вандел, 
преподавателка във Факултета по католическо богословие на Кьолнския универ-
ситет1. Вандел с изненада отбелязва следното: не всичко във вече популярния 
„Манифест” на Брейвик са „объркани тиради”; атентаторът има „известни поз-
нания” по ислямска философия и история; той се вълнува от кръстоносните по-
ходи и отношенията между християнството и исляма и в крайна сметка използ-
ва всичко това, за да „конструира европейска идентичност”. Брейвик обаче не 
може да бъде определен еднозначно като християнски фундаменталист. От една 
страна, самият той заявява, че не е религиозен; после обаче използва християн-
ството, за да легитимира своите действия. Според Вандел Брейвик все пак има 
отчетливо християнска представа за света, в която на Католическата църква 
е отредена ролята на „меч” в борбата за Европа. Нещо повече: според Брейвик 
папата би бил „най-острият меч”, ако вършеше работата си както трябва. 
Оттук и идеята за „консервативна революция на цялата Католическа църква”, 
насочена срещу религиозната свобода и най-вече срещу отварянето към исляма. 
В този смисъл Вандел отбелязва, че Брейвик всъщност се противопоставя на 
духа на решенията на Втория Ватикански събор: заедно с традиционните кон-
сервативни католици той протестира срещу ръкополагането на жени за свеще-
ници, допускането на хомосексуални в (инославни) църкви, цени богатството на 
литургичния живот в общността, възхвалява апостолското приемство и дори 
незаблудимия авторитет на апостолическата катедра. 

Кога този консерватизъм обаче може да се превърне в религиозен фундамента-
лизъм? По думите на Вандел, когато се появи страх от свободата и многообра-
зието, когато консерваторът бъде обхванат от мания за месианство, когато се 
отхвърли държавният монопол върху политическата власт и вероизповеданието 
най-сетне се превърне в политически въпрос. Вандел смята, че именно тук се 
крие най-голямата опасност за бъдещето – комплекс от „антимодерни, анти-
либерални и антидемократични афекти” и хора, които откриват в религията 
образец за структуриране на държавата и обществото. Самото християнство 

1	 “Seine	 Kirche	 soll	 ein	 Schwert	 sein.	 War	 Anders	 Breivik	 ein	 Christlicher	 Fundamentalist?”,	 http://zeit.de 
(07.08.2011).



2011 / брой 8 (65) Есен

129

обаче съдържа „противоотровата” за всичко това – с благовестието за безус-
ловната любов на Бога и живота на Христос по пътя на помирението и отказа 
от власт.

***

„Радикален евангелизъм” срещу „амнезията” за Бога

Така британският Гардиън обобщава акцентите от втория ден от посещението 
на главата на Римокатолическата църква в Испания2. В обръщение към монахи-
ните от манастира „Св. Лоренцо” край Мадрид Бенедикт XVI заявява, че откри-
тото свидетелстване за силата на личната среща с Бога е дори по-важно днес, 
когато „Бог е в затъмнение” и съществува своеобразен отказ от съкровищата 
на вярата, който може да доведе до „загуба на най-съкровената ни идентич-
ност”. В обръщение към католически учени в същия манастир по-късно същия 
ден папата призовава към превъзмогване на „широко разпространения утилита-
рен подход” в образованието. Бенедикт XVI критикува свеждането на мисията 
на университетския преподавател до формиране на компетентни и ефективни 
професионалисти, съобразени изцяло с нуждите на пазара. Напротив, младите 
хора имат нужда от „автентични учители”, които при всякакви условия остават 
убедени в способността на човека да напредва по пътя на истината. Оттук и 
решението на проблемите от чисто икономическо естество, според обобщение-
то на папската визита във Франкфуртер Алгемайне Цайтунг3. Икономическата 
и финансова криза днес е преди всичко „морална криза”, която може да бъде 
решена не с ангажиране на допълнителен външен ресурс, а по пътя на „вътреш-
ната промяна”. Икономическите решения трябва да са съобразени не с възмож-
ната печалба, а с „благото на човека”. Според Бенедикт XVI задача на Църквата 
в тази ситуация е да възпита хората и да им даде знание за свободата, която 
произтича от вярата в единия Бог – за всичко това Европа носи отговорност 
пред останалия свят и пред цялото човечество.

***

Свобода и дискриминация

Комисия в Британския парламент ще обсъжда по какъв начин законите за равен-
ство и престъпления на омраза засягат правата на вярващите във връзка със 
зачестили жалби за религиозна дискриминация, отбелязва Гардиън4. Обсъждането 
се провежда по инициатива на Гари Стрийтър, председател на смесената група 
„Християни в парламента” в Лондон. Макар в Обединеното кралство религиозна-
та свобода да е гарантирана, твърди Стрийтър, определени групи се опитват 
да наложат обратното схващане и да създадат страх там, където няма нужда 

2	 “Pope	Benedict	calls	for	‘radical	evangelism’	to	tackle	modern	society’s	‘amnesia’	about	God”,	http://telegraph.
co.uk	(19.08.2011).
3	 “Papst	erklärt	sich	solidarisch	mit	Jugend”,	http://faz.net	(18.08.2011).
4	 “Christian	MP	sets	up	inquiry	into	religious	discrimination”,	http://guardian.co.uk	(10.07.2011).
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от него. Поне за това свидетелстват зачестилите сигнали за дискриминация на 
религиозна основа срещу християни във Великобритания. Християнският правен 
център в Лондон, например, ежедневно регистрира по пет обаждания във връзка 
с нарушени религиозни права от страна на работодатели. Оплакванията са от 
разнороден характер – от изрична забрана за поставяне на християнски символи 
в работния автомобил до казус с уволнение на детегледачка във връзка с въз-
питанието на децата. Проблемът е в това, че в много случаи работодателите 
тълкуват закона по такъв начин, че всякаква форма на израз на вярата е по 
дефиниция неприемлива. Епископът на Брадфорд Ник Бейнс приветства предсто-
ящото обсъждане, защото то ще „разсее някои митове”. Според епископ Бейнс 
обаче е „безсмислено да се твърди, че християните са жертва на гонения”. На 
същото мнение е и Тревър Филипс, председател на Комисията по равенството 
и човешките права, според когото се увеличава единствено броят на гласовете, 
които „говорят за дискриминация, каквато в тази страна в действителност не 
съществува”.

***

Отношението към жените в Пакистан противоречи на 
исляма

Така твърди Шаида Варси, съпредседател на Консервативната партия във Вели-
кобритания и министър без портфейл в кабинета на Дейвид Камерън5. Лейди Вар-
си заявява, че първата ислямска република в света „отказва на жените права, 
които са им дадени преди хиляда и четиристотин години с Корана”, а хората в 
Пакистан просто „не живеят според идеала на Мохамед”. Варси, която е родена 
във Великобритания и смята себе си за свободна от „колониални предразсъдъ-
ци”, изразява загриженост и за проблемите с религиозните малцинства в стра-
ната. Според нея правата на малцинствата и закрилата на жените представля-
ват съществена част от автентичните идеали на исляма и това може да се 
засвидетелства с действителни исторически примери. Що се отнася специално 
до правата на жените, не става въпрос за „идеологическата перспектива на 
Запада”, която някой се опитва да наложи на народите в Близкия изток. В този 
смисъл Варси заявява, че прекрасно разбира ценностите, върху които е основана 
ислямската република и „визията на основателя на Пакистан”, но не вижда по 
какъв начин същите тези ценности се следват на практика от пакистанския 
народ в днешни дни.

***

Трябва ли Църквата да се отдели от държавата?

Шпигел публикува пространен материал по тази тема във връзка с дебата за 
отнемането на привилегиите на християнските общности в Германия по ини-

5	 “Muslim	Tory	minister	says	Pakistan’s	treatment	of	women	fails	Islam”,	http://guardian.co.uk	(23.06.2011).
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циатива на младия социалист Оливер Льош6. Според поддръжниците на Льош 
„християнството не е държавна религия в бундесрепубликата”, а лично убеж-
дение на част от нейните граждани и следователно не съществуват никакви 
разумни основания за привилегироване на християнските църкви пред други рели-
гиозни общности. Всеки трябва да може да вярва в каквото пожелае, а свобода 
от религията – както и свобода за избор на религия – може да има само при 
стриктно разделение на Църква и държава. В това отношение Германия „трябва 
да последва примера на всички западни държави и преди всичко на Турция, в която 
носенето на забрадка като религиозен символ в учебните заведения е забране-
но”. Преведено на по-конкретен политически език, това означава, че църквите в 
Германия трябва да бъдат лишени от многобройните си данъчни привилегии. Спо-
ред изчисленията на Льош става въпрос за 500 млн. евро годишни плащания от 
държавния бюджет и дарения за юридически лица, които не дължат капиталов 
данък, поземлен данък и данък занятие и получават безплатно инфраструктура 
за осъществяване на своята дейност. Отнемането на тези привилегии според 
Льош се подкрепя от 28 млн. германци, които съзнателно смятат себе си за 
религиозно необвързани. 

Но какво би се случило тогава с традиционните ценности на германското об-
щество? Според Льош е погрешно те да се превръщат в монопол на Църквата, 
защото „всеки будист, евреин или атеист” би останал без ценности. Държава-
та трябва да се ръководи от идеалите на мултикултурното общество, в което 
задължителни правила за всички са само държавните закони. Вероучението и 
частните библейските училища от типа на тези в Съединените щати нямат 
място в Германия. Разбира се, това означава, че и мюсюлманските ученици тряб-
ва да се обучават като всички останали. Според ироничния коментар на Шпи-
гел все пак остава неясно как „младият другар” ще се справи с обвиненията в 
нетолерантност, когато момичетата, изповядващи исляма, бъдат включени в 
часовете по плуване заедно с момчетата.

Съставил: Мартин Осиковски

6	 “Trennung	von	Staat	und	Kirche?	Um	Gottes	Willen!”,	http://spiegel.de	(14.08.2011).
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поздравлеНие 

Цочо Бояджиев е сред „невъзможните” фигури в нашата култура. Реализиран в 
много измерения, щедър и в количествата, и в качествата, устойчив във време-
то и в позициите си – той стои, външно погледнато, като не-действителен (в 
мерките на родната действителност, разбира се). 

Банално мислено, разнопосочните форми на културното му присъствие трудно се 
подчиняват на единна логика. Няма никакво съмнение, че той е сред малцината 
много качествени български философи. При което е не само автор на множество 
книги и студии, знакови не просто за българската култура. Той е основател на 
школа – един „невъзможен” феномен в тази култура, който се радва на отлично 
здраве почти 30 години и вече три петилетки се именува от международната 
академична общност Българска школа по философска медиевистика. Освен това 
е преводач на толкова значими текстове, че само изброяването им би изпълнило 
страницата. Той е обаче и отдавна признат поет с четири стихосбирки зад 
гърба си. Следва да се забележат и трите му самостоятелни изложби – той е 
фотограф със своя „запазена марка”. На тези страници, разбира се, трябва да 
отбележим и това, че той е неизменен член на редакционната колегия на списа-
ние Християнство и култура от неговото основаване преди десет години. 

Няма функционална перспектива, от която всичко това да бъде мислено като 
естествена цялост. Има обаче понятие, което позволява да бъде удържано вед-
но. Средновековната култура, опирайки се всъщност на Платон, предлага едно 
социално диференциране, в което като опозиция на воините и хората на труда 
се полагат пазителите на смисъла. „Пазителят на смисъла” е онзи, който носи в 
себе си смисловите координати на съществуването и ги прави видими за цялата 
общност. Той утвърждава тяхната валидност и едновременно с това генерира 
смислови форми и съдържания. Прави го с цялостното си присъствие, с всеки-
дневната си активност. Наистина, при Цочо Бояджиев става дума за по-особе-
но схващано всекидневие. То е концентрирано съществуване в екзистенциално 
плътния миг, „зануляващ” миналото и бъдещето в името на битийното анало-
гизиране с вечността. Една практическа унификация на хоризонтала, водеща до 
интензифициране на вертикала. Осъществявано от този хоризонт, делото на 
Цочо Бояджиев е не просто културно-актуално. То надхвърля конкретните вре-
меви граници и задава формати на културата изобщо.

Затова именно е леко изненадващо, че той „навършва” някакви години. Че става 
на шейсет. Преодолявайки изненадата си, ние от сърце му честитим годишни-
ната и я отбелязваме, като препечатваме този негов екзистенциално наситен 
текст1 и илюстрираме настоящия брой с негови фотографии.

От екипа на списание Християнство и култура

1	 Текстът	„Възхвала	на	всекидневието”	е	публикуван	за	първи	път	в	сп.	Ето,	бр.	1,	2007	г.
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Цочо Бояджиев

възХвала На всекидНевието

Истински дълбокият смисъл от заниманията ни с история, струва ми се, се 
крие в това, че изучавайки света на хора, живели по друга мяра и според друга 
система от ценности, казано с други думи, на хора с различни от нашите све-
тогледни реакции, ние придобиваме необходимата критична дистанция, „външния 
поглед” спрямо основанията на собствения ни живот, които са за нас толкова 
самоочевидни и които толкова органично моделират жизненото ни поведение, че 
сме изкушени да ги припознаем като естествено присъщи на самата човешка 
природа и валидни за всяко място и за всяко време. Погледът „откъм другото и 
различното” разколебава нашата самоувереност, нарушава невинния ни предре-
флексивен покой, а с това ни поставя не просто в автентична философска ситу-
ация, но и изобщо в положението на сериозно размишляващи човешки същества.

В следващите редове аз ще се опитам да премисля – тъкмо от хоризонта на 
историческата другост – една от като че най-неоспоримите очевидности на 
нашия живот, определяща същностно поведенческия стил, но също така емоцио-
налния и нравствения строй на модерния човек. Едва ли е необходимо специално 
да се припомня познатата на всеки от нас тягост на всекидневието, уморител-
ната повторимост на дните, унинието от „нищонеслучването”, досадата от 
онова „утре”, което по нищо няма да се различава от също така неразличимото 
спрямо отминалите дни „днес”, отчаянието от затворилия се в кръг вектор на 
собствения ни живот, който, ако и да е устремен все пак нанякъде, това „някъ-
де” е именно собственото му отрицание, небитието, нищото. Отсъстващият 
проект на живота ни постепенно стопява – по аналогия – и хоризонта на рет-
роспекцията, човек заживява без бъдеще, но и без минало, в едно угнетително 
повтарящо се „сега”, размерено според ритъма на стандартизирани действия 
(събуждане, кафе, работа, сандвич, работа, вечеря, телевизия, сън) и приравня-
ващо го към милиони като него самия, лишавайки го от неповторимостта на 
спомена и от уникалността на личностния проект и превръщайки го по този 
начин в „човек без лице“, в „маса“, в „тълпа”.

Това познато ни – уви! – и от собствения ни опит състояние е не само описано с 
драматични обертонове в литературата на нашето време, но е тематизирано и 
в някои от най-влиятелните модерни философски построения. Мартин Хайдегер 
отличава две модалности на човешкото съществуване. Доколкото именно вре-
мето е хоризонтът на битието, то автентично съществува единствено онзи, 
който е зрящ за този хоризонт, който, с други думи, съзнава своята неповтори-
мост и незаменимост, но който проумява и уникалността и невъзвратимостта 
на елементите от сюжета на собствения си живот. Адекватният начин на при-
съствие на човешкото битие в света е състоянието на загриженост, скъперни-
чеството за времето, което собствено е и самият ни незаменим и неприравним 
към нищо друго живот. Напротив, закриването на хоризонта на временността 
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ни, немарата спрямо собствената ни неусреднимост, ленивата ни отдаденост 
на рутинната повторимост е индикация за неавтентично съществуване, за раз-
тварянето ни в безличността на едно битуване, когато всичко, което вършим и 
преживяваме, всъщност вършим и преживяваме не ние самите, а неразличимото 
„Се“, das Man: ние постъпваме така, както „се” постъпва, чувстваме така, как-
то „се” чувства, и дори умираме така, както „се” умира, анонимно, банално, ус-
реднено. Тази философска картина на човешката ситуация в света е нарисувана 
съвършено хладнокръвно. Тя и препоръчва себе си просто като феноменология на 
човешкото битие. В нея само вторично е възможно да бъде привнесен компонен-
тът на нравственото отсъждане, при все че това допълнително оценностяване 
и няма как да бъде напълно избегнато предвид естествения човешки стремеж 
към автентичност. Така или иначе усреднеността на битуването във всекидне-
вието, изтръгнатостта от времето, схващано като същностна модалност на 
човешкото съществуване, е мислима – независимо от отсъствието у Хайдегер 
на преки морализиращи внушения – по-скоро като злощастие и несрета, като 
достойна за окайване участ. Във всеки случай аз много дълго време го мислех 
точно така.

Разколебаването ми беше провокирано от едно наблюдение, свързано със зани-
манията ми с история на манталитетите. Описвайки всекидневния живот на 
монасите през Средните векове, аз бях впечатлен от някои особености на мона-
шеския хорариум. Ето как изглежда той в английските манастири от десети век. 
Първо през летните месеци: ставане около 1,30 часа; нощна служба – в 2; ут-
реня – в 3,30 или 4; тройна молитва – около 5; служба за първи час – в 6; труд – 
7,30; служба за трети час – в 8; четене – 9,30; служба за шести час – в 11,30 
ч.; обяд – в 12; следобедна почивка – около 13; служба за девети час – в 14,30; 
труд, вечерня, вечеря – около 15; подготовка за лягане – в 19,30; повечерие – в 
20; тройна молитва, сън – около 20,15 часа. През зимата денят е скъсен почти 
с три часа: ставане – около 2,30; нощна служба – в 3, четене – в 5; утреня – в 
6; служба за първи час – в 6,45; четене – в 7,30; тоалет, тройна молитва – в 
8; труд – около 9,45; служба за шести час – в 12; служба за девети час – около 
13,30; вечеря (единственото ядене за деня) – около 14; труд, вечерня, подготовка 
за лягане, напитка – около 14,45; повечерие – в 18,15; тройна молитва, сън – в 
18,30 часа. Сходен е хорариумът и на клюнийските монаси през дванадесетото 
столетие. Нощната служба започва малко след полунощ и продължава до 2,30, 
когато на монасите се разрешава да се върнат в леглата си, но само за да 
бъдат събудени отново призори, в 4 часа, за да отслужат утреня. В 4,30 те 
отново се връщат в леглата си, за да станат окончателно около 5,45, с изгре-
ва на слънцето, когато имат тридесетина минути за тоалета си и за „лична 
молитва“. В шест часа се отслужва първи час, а в 6,30 братството се събира, 
за да изслуша глава от устава или текст от Евангелието за деня, коментиран 
от абата или – в негово отсъствие – от приора. По това време служителите 
представят пред абата сметките от предишния ден, а самият абат дава раз-
порежданията си за предстоящия. Веднъж седмично това време се използва за 
изслушване на провинилите се монаси или на оплаквания заради протвоуставно 
поведение на някой от братята. В 7,30 започва утринната меса, на която при-
състват всички заедно, а от 8,15 до 9 е времето за частни молитви или за труд. 
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Конвенционалната меса за третия час се отслужва от 9 до 10,30, а следващият 
един час е посветен на труд. В 11,30 е по-кратката служба за шестия час. Точ-
но в 12 е времето за обяд, а от 12,45 до 13,45 ч. е отделено време за следобеден 
отдих. От 14 до 14,30 е службата за деветия час. От 14,30 до 16,15 се работи 
лете в градината, а зиме или при лошо време – в манастирските помещения или 
в скриптория. От 16,30 до 17,15 се отслужва вечерня, след която се предлага 
лека вечеря, освен в дни за пости. Около 18 е последната служба, повечерие, 
след което един от братята обхожда манастирските помещения с фенер в ръка, 
заключва здраво вратите и в 18,45 монасите си лягат.

Две неща впечатляват в манастирския хорариум. Първото е неговият ритъм, 
особената му забързаност и динамичност, целяща очевидно да изпълни безос-
татъчно времето на монаха, да не му позволи изпадането в леност, безцелното 
шляене или отдаването на суетни мисли. Ако благочестивият живот в манасти-
ра се изчерпва с прословутото ora et labora, „моли се и работи”, то редуването 
на тези дейности е по особен начин „синкопирано“, денонощието е насечено на 
къси периоди, на бързо сменящи се един с друг сегменти, изпълващи и осмислящи 
докрай монашеския живот. Този забързан ритъм изявява пълнотата на земното 
време, скъпоценността на всеки миг в постоянното ни усилие за достигането 
на върховната за човека цел – вечното небесно блаженство. В този смисъл 
всекидневието е, оказва се, надежден съхранител на времето, ала не на време-
то просто като такова, а именно на предназначеното за осъществяването на 
върховната човешка мисия време.

Второто нещо, което се забелязва в манастирския хорариум, е предпоставената 
репетативност на случващото се. Ритъмът на монашеския живот се отличава 
не само със забързаността, но и с повторимостта си, с „извечната“ си размере-
ност именно в тези граници. Часовете текат еднообразно от ден в ден, все по 
същия начин, изпълнени с молитви, труд, четене, сън. Стриктно установената 
и монотонно повтаряща се последователност на дейностите по парадоксален 
начин суспендира времето, изпразвайки го от – уникално! – съдържание. Защото 
времето предполага прехождане от „преди“ към „после“, а дните в манастира, 
строго погледнато, не прехождат един в друг, а като че все отново и отново се 
възпроизвежда един и същ ден. Монахът, наистина, е в някакъв смисъл освобо-
ден от бъдещето – защото и утре ще бъде същото като днес. Той е освободен 
и от миналото – защото и вчера е било като днес. Неговият живот изглежда 
изцяло потопен в настоящето, в действието, което извършва и което е длъжен 
да върши с цялото си същество. Но другото име на настоящето е вечността. 
Суспендирането на времето чрез репетативността на действията има за цел, 
следователно, ситуирането на монаха в пространството на автентичното му 
живеене – а това пространство е тъкмо пресечната точка на вечността с 
осмислената от нейния хоризонт пълнота на времената.

Оттук се открива перспективата за преосмисляне на формулираната в начало-
то на това есе теза относно ценността на всекидневието. Тази теза, видно 
е, се опира на една базисна предпоставка: че автентичното битие на човека е 
време, че неговата норма е временността. Но ако тази предпоставка е оспори-
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ма, ако човешкото съществуване включва в себе си и сегментите на вечност-
та (строго религиозните конотации в случая не са задължителни), то – можем 
да се запитаме – не е ли тъкмо всекидневието онзи прост механизъм, който 
снема драматизма на постоянните прехождания от миналото към бъдещето 
и укрепява човешкото битие в неговото неизменно и достойно тъкмо в тази 
си неизменност и неуязвимост „сега“? Не е ли то тъкмо безхитростният лек 
срещу постоянната ни тревога, че „си губим времето“, великото утешение, че 
ние никога не губим собствено нашето, събраното в неизменното „сега“ време? 
Не е ли в този смисъл всекидневието – колкото и парадоксално да звучи това 
на пръв поглед – ефективното противодействие срещу меланхолията, която от 
това именно и се поражда, че онова, което сме очаквали да е ново, изненадващо 
и необикновено, е всъщност все познатото старо, защото всъщност, с оглед на 
същностното ни определение като човеци, „няма нищо ново под слънцето“? Не е 
ли то неоценимият освободител на паметта от бремето на натрупващите се 
с разгръщането на фабулата на нашия живот спомени в името на постоянното 
паметуване на истинското ни – вечно! – предназначение? Не следва ли, казано 
с една дума, самото понятие за всекидневие да се разбира по-разширително, 
като включващо значения и сюжети, далеч надхвърлящи простата репетатив-
ност, и обозначаващо по същество пресечната точка на двете смислови оси от 
координатната система на собствения ни живот, при което унифицирането на 
хоризонталата трябва да има за резултат максималното интензифициране на 
вертикалата?

От само себе си се разбира, че ако отговорим положително на тези въпроси, 
то няма да е възможно да съотнесем всекидневието с неавтентичността на 
човешкото живеене. Всекидневието е неавтентичен модус на живота ни един-
ствено ако хоризонтът на човешкото битие е времето и ако самото човешко 
съществуване е безусловно трансцендиране към нищото. Ако обаче последното 
не е вярно и ако нашето съществуване не се изчерпва с постоянното прехож-
дане на всяко „сега“, то тъкмо всекидневието е – оказва се – същностно пре-
дусловие или компонент на автентичния ни живот. Защото в рутинността и 
повторимостта си то сваля от плещите ни постоянната загриженост за мимо-
летното и ефимерното в живота и ни изправя пред действително съдбоносния 
и значим въпрос за неговия смисъл и оправдание.


