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Какво е направил Христос на
Тайната вечеря
След като в предишна своя работа се опитах да възстановя хронологията на
протичането на Тайната вечеря, в тази статия ще се обърна към далеч по-важ
ния въпрос за онова, което собствено е извършил Господ Иисус Христос на нея
– на тази Своя последна вечеря с учениците, за която е било предопределено да
се проведе именно като пасхална – след залез слънце, при настъпването на найтържествения за иудеите четиринадесети ден на месец нисан.
Текстовете на евангелистите, които ни предават изреченото и извършеното
от Господа на Тайната вечеря, сочат поне четири неподлежащи на каквото и да
било тълкувателско разногласие изявления на Христос.
1. Думите и действията на Иисус на Тайната вечеря представляват тържествено и напълно открито предвъзвестяване на Неговата Жертва – предвъзвестяване, което Той прави в деня, преди да принесе тази Жертва реално на Голгота,
за да подготви учениците да вместят предстоящото, когато много скоро му
станат свидетели.
И макар според Матей и Марк за Жертвата си Христос да споменава експлицитно едва когато подава чашата („пийте от нея всички, защото това е Моята
кръв... която за мнозина се пролива за опрощаване на греховете”, (Мат. 26:28,
вж. Марк. 14:24), а при разчупването на хляба преди това да казва не съвсем
определено „това е Моето тяло” (Мат. 26:26, Марк. 14:22), все пак от цялото

5

Християнство и истина

съдържание на епизода, в който се говори за предстояща раздяла, за предателство, за трагична смърт и т.н., това става достатъчно ясно. Още по-ясно е
това в разказа според св. ев. Лука, в който допълнително са ни предадени и онези
думи на Христос, с които Той изобщо разяснява целта на вечерята в Сионската
горница: „от сърце пожелах да ям с вас тая пасха преди да пострадам – казва
Иисус у св. Лука още преди да започне самата пасхална трапеза, – защото казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не изпълни в царството Божие” (Лук.
22:15:16). И този тържествено пронизителен тон на последност, на раздяла,
предстояща тревожно близко според свидетелството на евангелиста, продължава и в думите, с които веднага подир цитираното бива подаден на учениците
знаменуващия началото на ритуалния чин Кидуш (т.е. онази първа чаша на вечерята) и които у Лука гласят: „вземете я и разделете помежду си, защото, казвам
ви, няма да пия от лозовия плод, докле не дойде царството Божие” (Лук. 22:17:18).
Изобщо би могло да се каже, че Тайната вечеря на св. Лука (ако може да се изразим по този начин) в най-пълна степен ни е представена като Христовата
раздяла с учениците Му, като вечеря на сбогуването и на последните поръки и
предупреждения на Христос, логично кулминиращи в следващия (веднага след тия
„няма вече да я ям”, т.е. пасхата, „няма да пия от лозовия плод”) възглас „това е
Моето тяло, което за вас се дава” (Лук. 22:19), както и „Тая чаша (т.е. чашата
след вечеря) е Моята кръв, която за вас се пролива” (Лук. 22:20).
По същия отчетлив начин, че на Тайната вечеря Христос е възвестил своята
Жертва, ни е засвидетелствано и от св. ап. Павел, който в своето Първо послание до Коринтяните, предавайки им онова „което е приел от Господа”, ни съобщава: „Господ Иисус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари,
преломи и каза: вземете, яжте, това е Моето тяло за вас преломявано... взе
също и чашата подир вечеря, и каза: тая чаша е новият завет в Моята кръв,
това правете колчем пиете за Мой спомен, защото колчем ядете тоя хляб, и
пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа” (1 Кор. 11:23:26) – сиреч
ще правите същото това, което и Христос е направил тогава: провъзвестил е
смъртта, жертвената Си смърт за людете.
В разказа на св. ап. Иоан Богослов, както е известно, подаването на хляба и
на чашата с ключовите слова не е предадено. За сметка на това обаче е предадена изцяло дългата беседа на Господа с учениците Му на трапезата подир
излизането на Иуда, основна тема на която е именно отиването на Христос
от този свят при Отца: „чеда, още малко съм с вас” (Иоан. 13:33) – издига глас
Иисус тутакси след като предателят напуска събранието – и веднага подир
това започва да им предава Своите последни заповеди – заповеди за след това,
за времето, когато Него не ще го има вече с тях: „Нова заповед ви давам, да
любите един другиго, както ви възлюбих, да любите и вие един другиго (Иоан.
13:34). Подир това им обещава „друг Утешител” (Иоан. 14:16) именно за да не
ги „остави сираци” (вж. Иоан. 14:18), защото „отивам от вас” (Иоан. 14:28).
„Моят мир ви оставям – казва Христос – Моят мир ви давам... Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши” (Иоан. 14:27). И накрай – все още смътно, за
да не порази сърцата им преди време, намеква им, че тази раздяла не ще бъде
безболезнена, не ще бъде без участието на тъмната и страшна сила на злото
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и смъртта: „Няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на тоя свят,
и в Мене той няма нищо” (Иоан. 14:30). За да завърши напълно откровено без
каквото и да било прикритие: „Ето настъпва час, и настана вече, да се разбягате всякой у вас си и Мене самичък да оставите: ала Аз не съм самичък, защото
Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света скърби ще имате,
но дерзайте, Аз победих света” (Иоан. 16:32-33).
Ако припомня тук хипотезата си, че именно след края на тези страховито-тържествени, даващи утеха, но и пронизително обезпокояващи думи, с които беседата около трапезата свършва, е най-вероятното място на посягането към
хляба (афигомона), с раздаването на къс от който се полага приключването на
пасхалната вечеря, ще можем ясно да почувстваме като какъв камбанен завършек са прозвучали думите, съпровождащи подаващия жест на Христа: „вземете,
яжте, това е Моето тяло за вас преломявано” (1 Кор. 11:23). А после и този
подаващ чашата на благодарението жест: „това е Моята кръв на новия завет,
която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове” (Мат. 26:28).
2. Но думите на Христос на Тайната вечеря не са просто едно провъзгласяване на предстоящата кръстна смърт. Гледани в една по-голяма дълбочина, тези
думи прогласяват нещо повече от голия факт, че Христос ще бъде разпнат – че
тялото Му ще бъде „преломено”, а кръвта Му ще се „пролее”. Съвършено ясно
е, че смъртта, за която тук, на Тайната вечеря Христос възвестява, е смърт
– жертва, жертвена смърт, смърт за учениците („за вас) и „за мнозина” (Мат.
26:28). Ето защо на едно второ смислово равнище думите (и действията) на
Христос на Тайната вечеря без съмнение провъзгласяват и нещо, което се отнася до людете, до „мнозина”; провъзгласява сиреч нещо давано, оставяно от
Иисус Христос, благодарение на Неговата Жертва. Обявяването на този дар,
на тази оставяна именно чрез предстоящата жертва и след предстоящата
Жертва благодат, по най-експлицитен начин е засвидетелствано (и от тримата синоптици) в думите на Христос при подаването на чашата: „И като взе
чашата – казва ни св. ев. Матей – и благодари, даде им и рече: „пийте от нея
всички, защото това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощаване на грехове”. По същия начин и св. Марк ни предава думите:
„и им рече: това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива”
(Марк. 14:24). А Лука направо казва, че като „взе чашата след вечеря”, Христос
провъзгласи за нея, че тя е чашата „на новия завет с Моята кръв, която за
вас се пролива” (Лук. 22:20).
С други думи, когато се питаме какво още е извършил Господ Иисус Христос на
Тайната вечеря, ние трябва да кажем, че Той несъмнено също е обявил и едно
завещание, един (нов) завет; обявил е, че оставя посредством Жертвата Си,
посредством отдаването на Тялото Си и проливането на Кръвта Си един дар
за учениците Си и за людете, изобщо („за мнозина”). Защото какво собствено
означава „да оставиш завет”? Безспорно означава да оставиш някакво наследство от себе си, което да предпишеш подир теб да бъде прието, усвоено от
онези, на които го завещаваш и с които днес сключваш този завет. Е, какво
завещава Христос тук, на Тайната вечеря? Безспорно именно жертваните Свои
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Тяло и Кръв, които се отдават за „опрощаване на грехове” – за опрощаването
на греховете, което е стяжано именно благодарение на Жертвата – на отдаденото Тяло и проляната Кръв. С други думи, на Тайната вечеря с думите, които ни
предават евангелистите, Христос обявява не просто и само предстоящия факт
на Своята жертвена смърт, но и това, че с тази жертвена смърт Той придобива
нещо, което ще остави като „завет”, като „завещание”.
Не би могло да се отрече, че това е второто нещо, направено от Христос на
Тайната вечеря. Да, на нея Той провъзгласява Своята смърт: „това е Моето
тяло, което ... се дава” (Лук. 22:19) и „това е Моята кръв, която ... се пролива” (Мат. 26:28). Но Той провъзгласява тази смърт като Жертва: „това е
Моето тяло, което за вас се дава (Лук. 22:19) и „това е Моята кръв... която за
мнозина се пролива” (Мат. 26:28), при това като Жертва, благодарение на която следовниците получават нещо: „това е Моята кръв ... която за мнозина се
пролива, за опрощаване на грехове” (Мат. 26:28).
Ако се опитаме следователно да обобщим казаното дотук в по-ясни и синтезирани думи, трябва да кажем: на Тайната вечеря Христос провъзгласява (предварително дава, както изобщо се прави с едно наследство) Своя завет, Своето завещание, онова, което завещава в наследство. Да, на Тайната вечеря Христос
предвъзвестява смъртта Си. Но на Тайната вечеря със самото това Христос
провъзгласява и завещанието Си, наследството Си. Понеже именно смъртта
Му – Неговото Тяло, което „се дава”, Неговата Кръв, която „се пролива” за „опрощение на греховете”, е и Неговият нов завет, онова, което Той завещава на
учениците си и „на мнозина”.
Ние сме се събрали на тази пасхална трапеза, преди да си отида от вас – казва
Христос, – за да ви оставя онова, което желая и което трябва да ви оставя от
Моя живот с вас на земята, на която дойдох, излизайки „от Отца”. И ето какво ще ви оставя от Моя живот в света – ще ви оставя Неговото пожертване,
Неговата жертва – „Моето Тяло и Моята кръв”, които отдавам „за опрощение
на греховете”. Тази жертва сиреч, това Мое отдадено Тяло и тази Моя проляна
Кръв, благодарение на които вие сте свободни, опростени, е Моето наследство,
Моят завет, Моят нов завет.
Трябва да отбележим тук, че на този именно аспект от извършеното от Иисуса
Христа на Тайната вечеря поради причини от вероизповеден характер, за които
ще говорим подробно по-нататък, особено наблягат всички крила на протестантизма и още Мартин Лутер, който направо заявява, че това е и единственото
извършено тогава: Това е – казва той – „тайнството на олтара”, според „чистото установение Христово”. Всичко останало, което се влага в него, е привнесено в него „само от по-сетнешното човеческо преусърдие и пристрастие”.
„Литургията или тайнството на олтара – заявява Лутер, – това е заветът на
Христа, който Той, като умираше, остави да бъде раздаден на вярващите” (М.
Лутер, За Вавилонския плен). След което се опитва да разясни какво означава и в
какво се състои този „завет”. „Завет без съмнение – пише Лутер – е обещание,
отправено от умиращия, с което назовава наследството си и въвежда наслед-
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ниците си в неговото владение. Така че заветът обхваща: първо – смъртта на
наследодателя (тестатора), второ – обещаването на наследството, и трето –
обявяването на наследниците... Смъртта Си Христос обявява в словата: това е
Моето Тяло, което ще бъде отдадено, и това е Моята Кръв, която ще се пролее.
Наследството Той сочи и назовава със словата: „за опрощение на греховете”
(сиреч това именно ви оставям в наследство след и със смъртта Си – б.м.). А
наследниците си пък въвежда във владение с думите „за вас и за мнозина” ( т.е.
всички, които го приемат и вярват в обещанието на наследодателя), защото,
„както ще видим в тази работа, вярата ни прави наследници”.
Както се вижда обаче, макар Лутер да претендира да извлича смисъла на направеното и изреченото от Христа на Тайната вечеря единствено от думите на
Господа (от „чистото установение Христово”, според базисния реформаторски
принцип sola scriptura), той не прочита тук пълния текст на евангелското свидетелство. Именно поради това в неговото разбиране „литургията” – сиреч
извършването отново и отново на Тайната вечеря на Господа от християните – се свежда до нещо, което наистина несъмнено тя представлява, но ... не
представлява само това. „Литургията е завещанието на Христос” – заключава
Лутер и преминава на любимата си тема за спасението „само чрез вяра” – sola
fida е, вторият базисен принцип на протестантизма. „... До него (тайнството
на олтара) достъп се открива без всякакви дела, без усилия, без заслуги, а единствено чрез вярата. И там, където е словото на обещаващия Бог – пише Лутер,
там е нужна и вярата на приемащия наследството човек... Все едно, че Бог ни
казва: „гледай и виж, грешний и прокълнати човече, как от чиста и незаслужена
любов, която питая към тебе, и по волята на Отца на милосърдието с тези слова ти обещавам, преди още да си го заслужил и пожелал, опрощение на всичките
ти грехове и вечен живот” (Лутер, пак там).
Повтарям, това, което чете Лутер в свидетелствата на евангелистите, несъмнено е и казано, и извършено от Христос. Несъмнено Христос е възвестил
Своята смърт и възвестявайки я, с това самото е обявил, че оставя Своя завет
на вярващите. Защото самата Му смърт, самата Му жертва, отдаденото тяло
и пролятата Кръв – е заветът, който Той оставя, а именно – постигнатото чрез
Жертвата опрощение на греховете. Това буквално е казано от Христос: „вземете... Моето тяло, което за вас се дава... Моята кръв на новия завет, която за
вас се пролива”. Сиреч ето това прави, това обявява Христос на последната
пасхална вечеря в Своя земен живот.
Но ако се задоволим да видим в предаденото ни от евангелистите само това,
тогава действително ще трябва да заключим, че на Тайната вечеря с думите
Си, с действията Си Христос единствено е дал нещо, обещал е нещо, завещал
е нещо. И толкоз. От тук нататък следва единствено нашата вяра в направеното. Не обаче и нещо, което трябва да извършваме. В крайна сметка не следва
никакво „тайнство на олтара”. Никакъв „олтар” и никакво извършвано върху него
тайнствено дело не са нужни. Вярата в казаното тогава в Сионската горница
не се нуждае от тях.
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Това обаче съвсем очевидно е невярно. Защото, освен че нещо дава и обявява
Христос в това Свое последно земно изявление, и нещо заповядва. Какво заповядва? То ни е предадено от св. Лука и изразително е повторено от св. апостол
Павел: „това – предава ни св. Лука – правете за Мой спомен”, казва Христос (Лук.
22:19). Кое „това” обаче заповядва Той да се прави за „Негов спомен”? Най-близкото и непосредствено означавано с „това” безспорно е: ето това, което ви
карам да направите сега, т.е. да вземете хляба, който ви подавам с указанието,
че е „Моето тяло”, да вземете чашата, която след като въздигнах, ви давам,
казвайки, че в нея е „Моята кръв на новия завет”. Това правете – т.е. продължавайте да правите тази вечеря. И правете я „за Мой спомен”.
Следователно би могло с пълна увереност да се каже, че на трето място, извършеното от Христос на Тайната вечеря представлява:
3. Едно установяване на празнуването на нова (Христова) Пасха.
Доколкото, както вече казахме, последната вечеря на Иисуса Христа с Неговите
ученици несъмнено е била празничната пасхална вечеря, то ясно е, че ако Христос е заповядал на учениците Си да продължават и след Неговото жертвоприношение да правят „това”, което Той в тази вечер е направил с тях (разчупил
е и им е подал късовете от пасхалния афигомон, въздигнал е и им е дал да пият
пасхалната чаша на благодарението), то значи Той е наредил за Негов „спомен”
учениците да продължат да правят именно пасхалната трапеза.
От друга страна обаче, с думите Си на тази последна пасха Иисус очевидно
изменя дълбоко, поне за учениците Си, а оттам и за всички техни последователи, смисъла на традиционната за иудеите празнична трапеза. Защото на
последната вечеря (която е била пасхална) Иисус нарежда да се прави спомен
за Него. Подава традиционните късове от пасхалния хляб (афигомон), но влага
в тях спомен за Себе си – подава ги като Своето Тяло; заповядва да се яде от
тук нататък тоя пасхален хляб не вече като спомен за тържествената нощ на
изхода от Египет, а за задушевната и драматична нощ, в която Той ще отдаде
тялото Си. По същия начин Той им подава и „чашата на благодарението”, този
прастар символ, но вече за да го приемат и да го имат като Неговата Кръв,
извеждаща от робството на греха. Ето това, което правя с вас сега – казва
следователно Иисус, – тази традиционна пасхална трапеза, правете го и вие, и
онези, които ще ви последват „за Мой спомен”. Вие и онези, които ще ви последват, имайте пасхалната трапеза от Мен и за Мен. Нека това да бъде споменът
за Мен – пасхалната трапеза. По този начин безспорно, както за учениците на
Господа, така и за техните последователи, дотогавашната пасхална трапеза,
спомняща за изхода от „земята на робството”, се превръща в спомена за
Господа, в пасхалната трапеза на жертващия се Иисус, в „Пасхата на Иисус
Христос” в „Пасхата Христова”. Пасхата, иудейската пасха, става „последният
ден на Иисус Христос”, денят на Господа. Както и последният ден на Христос
на земята „денят на Господа” става – „Пасхата” .
Всичко това също е неподлежащ на съмнение елемент от извършеното на Тай-
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ната вечеря. А значи, ако още веднъж се попитаме какво е направил Христос на
Тайната вечеря (която е била – независимо дали вечерта на празника или вечерта преди него – ядене на пасхата, при това за последен път тук на земята), ние
без никакво съмнение можем да отговорим: Той е заповядал (установил е) тази
вечеря – с разчупването и вкусването на пасхалния хляб и със съвместното
пиене на пасхалната чаша – да остане спомен за Него. Като се прави от учениците Му и всички последвали ги през вековете люде да бъде спомен за Него.
Наистина чисто текстуално у Матей и Марк тази Христова заповед пряко не ни
е предадена. Казано е само, че Христос е подал хляба от пасхалната трапеза с
думите: „вземете, яжте това е Моето тяло” и чашата подир (пасхалната) вечеря с думите: „това е Моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива”.
Но както у Матей, така и у Марк тези Христови думи имат такава съкровена
клетвена сила, така сгъстено „заветна”, завещаваща е цялата атмосфера на
приключването на тази последна трапеза, че врязването, гравирането на жестовете на Христа в паметта на сътрапезниците почти се дочува. „Вземете
тези пасхални ястия от Мен и ги имайте от Мен след Мен, имайте ги от Мен
занапред и завинаги” – очевидно казва Христос у Матей и Марк. И понеже евангелистите носят все още в самите си души и сърца тази заветна, завещаваща
сила на Христовите думи за хляба и за чашата, те пропускат да приведат и буквално горящата в сърцата им заповед „това правете за Мой спомен”. Привежда
я обаче св. Лука: „И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки, това
е Моето тяло, което за вас се дава: това правете за Мой спомен” (Лук. 22:19).
Още по-ясно е подчертана тази заповед на Христа отново у св. апостол Павел,
който поначало е загрижен в Посланието си до Коринтяните да им предаде точно онова, което е „приел от Господа” и което е заповедта, установлението
Му, та да не грешат те, Коринтяните, когато „се събират заедно”, и да не се
провиняват „спрямо тялото и кръвта Господни” (1 Кор. 11:27). „Аз приех – пише
апостолът – от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Иисус през
нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете,
яжте, това е Моето тяло за вас преломявано; това правете за Мой спомен.
Взе също и чашата подир вечеря и каза: тая чаша е новият завет в Моята кръв;
това правете, колчем пиете, за Мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб,
и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той”
(1 Кор. 11:23:26).
В краткото изречение на Христа „Това правете за Мой спомен” (с което Той
преобръща традиционната иудейска пасхална трапеза във възпоменателна трапеза за Себе Си) може обаче да се види и един много по-дълбок символизъм. Би
могло да се каже дори, че именно държейки във вниманието си този преобръщащо-мемориален смисъл на направеното от Христос на Тайната вечеря, ние за
първи път се докосваме до дълбоко символичните измерения на Неговото последно дело между учениците Му. Защото безспорно не е лишено от дълбоко значение
обстоятелството, че Тайната вечеря на Христа, ознаменуваща встъпването в
деня на Неговите спасителни страсти, се е състояла на пасха (или, ако следваме хронологията на св. Иоан, е била празнуване на пасхата).
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Иудейската пасха, както е известно, също е Божие установение за извършване
на един спомен – спомена за извеждането на Божия народ Израиля от земята на
робството – от Египет. Следователно както в Стария завет, преди да изведе
народа Си от Египет и да го направи „Свой народ”, Бог нарежда какво да се извършва ежегодно в памет, в спомен за тоя изход, така и сега, при това именно
в деня (или в навечерието на този ден), отреден за този спомен, Бог чрез Христа Иисуса нарежда и установява една нова памет. И ако там, при изхода от
Египет, Бог завещава (оставя в завет) на Своите люде жертвата на агнето,
като спомен за извършеното от Него, то сега, на последната вечеря, Иисус
Христос завещава (оставя в завет) същата тази жертвена храна, същата
тази жертва да се превърне в спомен за Него. Самозавещаното от Христос,
оставеното в завет от Христос, не е, както утвърждава Лутер, единствено
„обещанието” за опростеността на греховете. То е и онова, което трябва да се
„прави”. Оставена в завещание (в завет) е следователно и тази трапеза – по
съдържанието си традиционната пасхална трапеза, която от днес нататък за
учениците на Христа и за техните последователи от всички потомства, специално за тях, се превръща в завещание от Христос, спомен за Него самия, в
Неговия спомен. Ето защо тази трапеза учениците следва да правят занапред,
правейки по този начин „спомен” за Христа – Жертвата, извела ги от проклятието на смъртта, от игото на греховете на непростеността и отчуждението.
Тайната вечеря следователно е завещаване (завет) на спомен – на един вече
друг, различен от ветхозаветния спомен, завещаване на една друга пасха: на
пасха за друго – завещаване (завет) на Пасхата Христова.
Но какво собствено се яде на пасхалната трапеза, за която казваме, че Христос е оставил на учениците Си като един вече Свой завет? Не се ли яде именно жертвата? Да, пасхалната вечеря според старозаветното си узаконение
представлява вечеряне с жертвата, принесена за първи път в онази велика
нощ на извеждането на Израил от земята египетска, вечеряне – за спомен на
жертвата, спасила народа от „поразата на египтяните”. Сега стават ясни и
загадъчните до този момент думи на Христос, които ние оставяхме настрана
при четенето на свидетелството на евангелистите: „Вземете, яжте – казва
Христос, подавайки жертвената храна на пасхалната трапеза, – това е Моето
тяло” и „пийте от нея всички – това е Моята кръв”. И добавя – „това” правете
за Мой спомен. Сиреч не вече агнето, жертвата за извеждането от Египет, но
Аз, Аз съм Жертвата, чрез която сте изведени от греховете си и проклятието
на смъртта. Ето защо жертвената храна на Пасхата, която правя сега Моя с
вас, Жертвата на Моята Пасха е „Моето тяло” и „Моята кръв”, те, а не агнето, не безквасният хляб с горчивите треви, не лозовият плод на виното са вече
жертвата, а новата Жертва, осъществяваща новото „извеждане”. Тази именно
Жертва ви оставям да бъде ваш „спомен”, както бе агнето (безквасниците,
виното) „спомен” за иудеите. С други думи, Иисус Христос оставя, завещава
(дава в завет) Жертвата Си, пожертваното Си Тяло и пожертваната Си Кръв,
за да бъдат „спомен” за учениците Му. И този „спомен” трябва да бъде „правен”;
нещо трябва да се „прави”, за да бъде този „спомен”. Какво е то? Именно онова,
което Христос казва: яденето, пиенето. Яжте това, което е Моето тяло, пийте
това, което е Моята кръв, защото това и е жертвата вече – Жертвата, която
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завещавам, за да бъде „спомен” за осъществения от Мен „изход”, за да бъде
непрестанно извършващият се „спомен” за него. Но нека не избързваме с този
най-тайнствен смисъл в Христовите думи.
Макар непосредствен паралел между старозаветната пасха – сиреч агнеца, заколван оттогава на всеки 14-и нисан за пасхалната трапеза – и новата Пасха
– Господ Иисус Христос, даващ Се и завещаващ Се на Тайната вечеря – да не е
направен от Самия Него, този паралел е достатъчно очевиден за потопеното в
цялостния библейски контекст църковно четене на евангелията.
Защото нека припомним тук точния текст на установяването на ветхозаветната пасхална вечеря, заповядана (завещана) като вечен спомен за Израиля. В
книга „Изход” Господ говори: „... в десетия ден на тоя месец, нека всеки си вземе по едно агне, според челядите; по агне на челяд... и да се пази то у вас до
четиринадесетия ден на тоя месец; тогава да го заколи цялото събрание на
израелското общество, привечер. И да вземат кръвта му и помажат и двата
спонеца на вратата и горния праг на вратата в къщите, дето ще го ядат. И
през тая същата нощ да изядат месото му изпечено на огън; да го изядат с
безквасен хляб и с горчиви треви... това е пасха Господня” (Изх. 12:3, 6-8, 11).
И малко по-нататък: „И тоя ден да ви бъде за спомен и празнувайте го като
празник на Господа през всички ваши родове; празнувайте го като вечно узаконение” (Изх. 12:4). И накрая: „... пазете тая служба. И кога ви попитат децата
ви: какво означава тая служба? кажете им: това е пасхална жертва Господу”
(Изх. 12:25-27). Ако си припомним този старозаветен текст, ще стане напълно
очевидно, че Христос на Тайната вечеря е направил паралел между Себе Си и
„пасхалната жертва Господу”, когато, подавайки именно от пасхалната трапеза на учениците Си, им е заявил, че им подава Своето „тяло” и „кръв”. Би могло
да се утвърди дори, че по своеобразен начин – като същински глава на „челяд”,
домовладика – Той е изпълнил и предписанието от „Изход”, казвайки на „децата
Си” какво „означава тая служба”. Да, тържествените, великите слова на Господа на Тайната вечеря, видени именно в библейския контекст, представляват
по същество именно изпълненото от Христа задължение да обясни смисъла на
„тая служба”, на тая вечер. „Това – казва им Той – е Моето тяло”, „това е Моята кръв”. Това е „пасхална жертва Господу”, казва Христос на учениците Си,
но – открива им Той в тази велика вечер – Аз не ви говоря за пасхалния агнец, не
ви говоря за пасхалния безквасен хляб и виното, говоря ви за истинския, все още
неподозиран от вас и уникален смисъл на тази вечеря, която правим днес с вас.
Знаете ли какво представлява тя? Тя е „пасхална жертва Господу”, в която Аз
ще се принеса тази нощ. Тъй че като ви казвам, като ваш „домовладика”, какъв
е смисъла на тази пасхална вечер, Аз ви говоря за Себе Си като за пасхалната
жертва Господу, за Жертвата, в която Аз ще се принеса днес. Ето защо ви казвам, подавайки ви пасхата на тази вечеря – „това е Моето тяло”, „това е Моята кръв”. Аз тази вечер съм „пасхата”, Аз съм жертвеният Агнец. Тази вечер
се жертвам Аз. Ето защо „пасхата”, която днес получавате за първи път вие
и която ви оставям като „спомен”, като вашата от тук нататък вечеря, като
вашето „вечно узаконение”, като вашия „празник”, това е неподозираният, нечуван Агнец, истинският Агнец – Агнецът, Който съм Аз! Това, казвам ви накрая,
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за да го разберете по-подир, правете вече за „спомен”, вие, Моите ученици, на
Пасха – яжте Агнеца, Който Съм Аз, яжте „Моето тяло”, пийте „Моята кръв”,
както ви карам да приемете днес, когато ще се принеса на трапезата на света,
за да не се вдигна от нея вече никога и да ви осигуря по този начин „изход” от
проклятието и „поразата” на смъртта. Това да бъде вашият „спомен”! Аз да
бъда вашият „спомен”!
С други думи, словата на Христос, произнесени на пасхалната вечеря с учениците Му, могат да бъдат схванати като думи, казани от името на самия Агнец,
на самата пасхална жертва, на самата „пасха”. Ако в узаконението на Ветхия
завет е казано всеки „да си вземе по едно агне”, да го „заколи” в определения
ден и „да изядат месото му”, в Новия завет Иисус Христос, Който е самото
„агне”, самият Агнец, казва: „вземете, яжте ... Моето тяло”. Ако в узаконението
на Ветхия завет е речено „и да вземат кръвта му (на агнеца, който е и пасхата Господня), в Новия Иисус Христос, Който е самата Пасха Господня, възглася
„пийте от нея всички ... Моята кръв”. Ако във Ветхия завет се казва, че агнето,
което трябва да изядат всички „с безквасен хляб и горчиви треви” – това е
пасха Господня, в Новия завет Иисус Христос Сам казва кое е Пасхата Господня
– „това е Моето тяло, това е Моята кръв”. Ако във Ветхия завет Бог заповядва на Израиля „и тоя ден да ви бъде за спомен”, в Новия завет Иисус Христос
нарежда „това”, сиреч яденето на пасхата, да се прави „за Негов спомен”. Съзвучията са съвършено ясни. Те показват една дълбока, много дълбока и много
красива „фигура”, която Господ Иисус Христос прави със словата на ветхозаветното установяване на пасхата. Тази „фигура” може да се разчете горе-долу
така – като казва на учениците Си, подавайки им „пасхата” на трапезата, на
която е седнал с тях преди началото на страданията Си, „вземете яжте, това
е Моето тяло, което за вас се дава” и „пийте от нея всички, това е Моята кръв,
която за вас и за мнозина се пролива”, с това Той казва на всяко ухо, познаващо
узаконението от Изход, 12 глава, следното: Аз съм (вече) новата Пасха Господня,
яжте новата Пасха, която съм Аз: Моето Тяло и Моята Кръв да са Пасхата днес
и от днес нататък. Понеже тази нощ Аз давам себе си, за да ме умъртви и да
пролее кръвта ми „цялото събрание на израилското общество”, за да отмине
Господ греховете му, за да не го наказва със смъртта – тая „пораза”, то Аз Съм
Агнецът за заколение, за Който е речено „това е пасха Господня”. Ето защо сега
ви давам тая пасхална трапеза и ви казвам, че „това е Моето тяло” и „това е
Моята кръв”. Казано ви бе, като ядете пасхата да правите с това спомен за
пасхалното агне, принесено в жертва през нощта, когато бивахте извеждани
от Египет. Аз пък ви казвам сега, ядейки пасхалната трапеза, да правите вече
спомен за Агнеца, Който съм Аз, за Агнеца, Който се принася в Жертва тази
нощ, за да бъдете изведени от проклятието на греха и смъртта. Аз затова и ви
подавам пасхата с думите „вземете, това е Моето тяло” и „пийте, това е Моята кръв”, за да ви открия тайната, че Аз съм „пасхата Господня”. И ви нареждам: вие, на които открих тази тайна днес, и всички, които от вас ще я научат,
да правите това вече „за Мой спомен”. Ето тази „фигура”, която Христос с
думите Си прави между Своята предстояща Жертва и узаконението на Ветхия
завет, е дълбинно разчетима както от Неговите тогавашни, така и от всички
по-сетнешни слушатели, израснали и живеещи в света на Библията. С нея Той
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узаконява, разпорежда, заповядва нов смисъл на пасхалния празник – установява
нова „Пасха Господня”.
Но именно оттук ние с още по-голяма яснота можем да видим онова последно,
четвърто нещо, което Христос с несъмненост е извършил на Тайната вечеря.
Защото тази вечеря
4. Безспорно представлява даване (оставяне) на едно тайнствено пиршество.
И ето, тъкмо съдържанието на това пиршество е най-пререкаемият момент в
тълкуването на Тайната вечеря от различните израснали след разделянето на
първоначално едната Църква християнски деноминации.
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Настоящият превод представя един дял от втората част (с. 108–122) на публикуваната му дисертация Die Filioque-Kontroverse zwischen Ost- und Westkirche
im Frühmittelalter, Berlin – New York, 2002. С дълбочина, навлизайки в детайли
и с респектираща компетентност, книгата проследява тематизирането на
filioque, генезиса на формулата и дебатите около нея както в латинската и
във византийската традиция поотделно, така и между тях, от първите християнски векове до края на средновековния период, рефлектирайки и върху съв
ременното състояние на дебата.

Петер Гемайнхарт

Filioque – елемент на
Каролингската „нормална
теология”
Тематизирането на въпроса за filioque в полето на напреженията между иконоборческите спорове и адопцианизма предполага поглед към теологията на
„каролингския ренесанс” в нейното единство – в противовес на една тенденция, характерна за църковноисторическите учебници, иконоборческите спорове и
адопцианизмът да се разглеждат всеки за себе си, при което се пропуска организиращата роля, която filioque играе спрямо останалите тематични кръгове.1
През последното десетилетие на VIII в. е в ход едно тринитарно-богословско
мисловно движение, в чийто край filioque започва да се гледа като необходим
интерпретамент на католическата вяра.
1

Така е напр. при A. HAUCK, Kirchengeschichte Deutschlands, Bd. II, Leipzig 1912, 297-349; E. МüHLENBERG,
Dogma und Lehre im Abendland. Von Augustin bis Anselm von Canterbury, in: ANDRESEN, C./RITTER, A.M.
(Hgg.), Handbuch der Dogmen- und Theologiegeschichte, Bd. I: Die Lehrentwicklung im Rahmen der Katholizität,
Göttingen, 1999, 512-523; G. HAENDLER, Die lateinische Kirche im Zeitalter der Karolinger, Leipzig, 1992, 89-97.
W.D. HAUSCHILD, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, Bd. I: Alte Kirche und Mittelalter, Gütersloh, 1995,
254 f., все пак отбелязва „съдържателната връзка”, доколкото и в трите спорни точки „става дума за учението
за Бога, респ. за интеграция на христологията и традологията.
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Filioque в спора с Византия
Каролингското Capitulare adversus Synodum
Съставеният в двора на Карл Велики капитулар, дал начало на вътрешнозападните спорове относно Втория никейски събор, е съхранен единствено посредством
детайлното му цитиране от страна на Адриан I.2 Изпратен в Рим през 792 г. от
епископ Ангилберт от Сен Рике3, капитуларът представлява чернови вариант на
Opus Caroli regi, при което на първоначалното заключение съответства последната в първата поредица от 60 глави (Op. Car. IV 13). Втората поредица от 25
глави, изглежда, предлага допълнителен материал, все още неинтегриран систематично. Забележително е, че в началото капитуларът ни най-малко не споменава
византийските иконопочитатели с оглед на въпроса за иконите, а ги подхваща
с критиката, „че Тарасий при изповеданието на своята вяра учи погрешно, че
Светият Дух изхожда не от Отца и Сина – както е според Никейския символ на
вярата! – а от Отца чрез Сина (ex Patre per Filium)” (7,22-25). Началната точка
на Каролингската критика е следователно не новият догмат за образите, а общият Символ на вярата. Това съответства на теорията за съборите, според
която адекватността на една дефиниция се измерва по това дали този събор
наставлява в съгласие с традицията на Църквата (вертикален консенсус). Положението следователно, че поради пренебрегването му от страна на Франкската
църква хоризонталният консенсус фактически не се придава на Църквата, само
се потвърждава посредством това разминаване в мисленето относно общата
еклесиална традиция.
Подложен на критика бива един пасаж в съборните протоколи от Втория никейс
ки събор, в който формално се постановява хоризонталният консенсус: епископ
Константин от Констанция (Кипър) изисква в хода на третото заседание на
събора да бъдат изчетени синодалните послания на лично неприсъстващите
патриарси от Изтока, за да може да се установи тяхното съгласие с вярата
на Римския папа и Константинополския патриарх4. Преди тях се представя синодалното послание на Тарасий до неговите колеги по длъжност. Това послание
започва с една парафраза на Константинополския символ от 381 г.:
Вярвам в единия Бог, Отец, Вседържител. И в единия Господ Иисус
Христос, Сина Божий и наш Бог, роден от Отца безвремево и вечно. И в Духа Светаго, Господ и животворящ, Който от Отца чрез
Сина изхожда, и сам е Бог и се познава [като такъв].5
2

Относно датирането му и отношението на Captiulare към Opus Caroli regis вж. в настоящата книга с. 84 сл.
Срвн. А. FREEMAN, Carolingian Orthodoxy and the Fate of the Libri Carolini, in: Viator 16 (1985), 65-108, 68f.73-75.
Че капитуларът бил „по замисъл диалогичен и съобразен с папските наставления” (H. NAGEL, Karl der Große und
die theologischen Herausforderungen seiner Zeit. Zur Wechselwirkung zwischen Theologie und Politik im Zeitalter
des großen Frankenherrschers, Frankfurt 1998, 171), е, според мен, изключено.
3

Hadrian I., ep. 2 (MGH.Epp. V, 7,4f. HAMPE); по-надолу се цитира по страница и ред.

4

Conc. Nic. II, actio III (MANSI XII, 1119BC.

5

– Πιστεύω εἰς ἕνα Θεὸν πατέρα παντοκράτορα. – Καὶ εἰς ἕνα κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ
καὶ Θεὸν ἡμῶν, γεννηϑέντα ἐκ τοῦ πατρὸς ἀχρόνως καὶ ἀϊδίως. – Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ
ζωοποιοῦν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς δι᾿ υἱοῦ ἐκπορευόμενον, καὶ αὐτὸν Θεὸν ὄντε καὶ γνωριζόμενον – Conc. Nic. II,
actio III (MANSI XII, 1119E-1127A, тук 1121CD).
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По този начин към текста на Никео-Константинополския символ се добавя експлицитното изповядване на божествеността на Духа, както и изказването
относно неговото изхождение (ἐκπορεύεσϑαι) от (ἐκ) Отца, разширено с „чрез
(διά) Сина. Така наистина Отец се утвърждава като единствения източник на
тринитарните ипостаси, на Сина обаче се придава една посредническа функция
при изхождението на Духа. С този тринитарен мисловен модел Тарасий стои
в традицията на Максим Изповедник, ала преди всичко на Иоан Дамаскин6. Ако
Каролинският капитулар внушава, че тези твърдения относно Светия Дух не
съответстват на Nicaena Fides, това показва, че тук filioque е саморазбираща
се богословска (не необходимо и текстуална!) съставна част на Символа и дори
служи като критерий за това дали други Символи са автентични – за разлика от
„per Filium” на Тарасий, гледано от критиците по-скоро като „credulitas”.7
Следващите capitula бетонират тази принципна критика: Теодор Иерусалимски е
упрекнат, че е пропуснал да експлицира изказването, че безначалният Отец (sine
principio) е единственото начало (principium) на Сина, чрез изповядване на единосъщието на Сина в смисъла на равноначалието – „ex ipso substantiam habere”
би могло да се схваща и еманативно8. Също така Тарасий чрез обозначението
contribulum бил свръхакцентирал „роднинската” връзка между Отца и Сина, която трябва да се формира от Духа.9 Решаващите божествени предикати били,
напротив, равновечността, както и равенството по същност, форма и природа.
В каролингските Capitula adversus synodum приоритет се придава на въпроса за
мястото на Светия Дух в Троицата – като въпрос за общата Никейска вяра,
принадлежността към която на „нововъведението” на иконопочитанието следва
да бъде доказвана. Съответно на експонирано място, а именно в глава LX (в края
на първата поредица от критични точки), отново се тематизира Символът на
вярата: „Че този събор не може да бъде действително наречен събор и в никакъв
смисъл няма право да бъде равнопоставян със събора в Никея, макар да се е провел на същото място, особено защото се отклонява от него не само в дреболии,
а по своя Символ!” (42,6-10).
6

Иоан Дамаскин говори за Духа като (δύναμιν) ἐκ τοῦ πατρὸς προερχομένην καὶ ἐν τῷ λόγῳ ἀναπαυομένην
καὶ αὐτοῦ οὖσαν ἐκϑαντικήν (f. o. I 7; PTS 12, 16,18-17,21 KOTTER); Той е ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον καὶ
δι᾿ υἱοῦ μεταδιδόμενον (I 8; aaO., 26,182). Ако Отец може да бъде описан като λόγου γεννήτωρ καὶ διὰ λόγου
προβολεὺς ἐκϑαντορικοῦ πνεύματος, тогава е валидно: Τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐκϑαντορικὴ τοῦ κρυϑίου τῆς
ϑεότητος δύναμις τοῦ πατρός, ἐκ πατρὸς μὲν δι᾿ υἱοῦ ἐκπορευομένη, ὡς οἶδεν, οὐ γεννητῶς· διὸ καὶ πνεῦμα
ἅγιον τὸ τελεσιουργὸν τῆς τῶν ἁπάντων ποιήσεως (I 12; aaO., 36,43f.47-49). Cf. също Тrisag. 28 (PTS 22;
332,33-43 KOTTER); Hom. 4 in sanctum sabbatum (PTS 29, 124,19-30 KOTTER).
7

Глава XLVIII свързва тази критика с подхвърлянето, че Вторият никейски събор бил проведен „residente Tharasio
Constantinopolitano neophito episcopo“ (37,6f.). Действително, Тарасий е ръкоположен в Рождественската нощ на
784 г. за патриарх от мирянин (cf. G. OSTROGORSKY, Geschichte des byzantinischen Staates, München, 1963, 148;
H.-G. BECK, Geschichte der orthodoxen Kirche im byzantinischen Reich (= KiG 1/D1), Göttingen, 1980, 77f.).

8

Cap. II (11,8-11): „Utrum Theodorus archiepiscopus Ierosolimorum recte sentiat, qui cum Patrem sine principio
poenitus et sempiternum se credere dixit, Filium, nescio sub qua ambage verborum, non aliud principium quam Patrem
agnoscentem et ex ipso substantiam habentem professus sit.“ Според Conc. Nic. II, actio III (MANSI XII, 1136C), Теодор
обозначава Отца като ἄναρχος παντελῶς καὶ ἀΐδιος, а Сина като τὸν ἀϊδίως καὶ ἀπαϑῶς ἐξ αὐτοῦ γεννηϑέντα τοῦ
ϑεοῦ καὶ πατρός, καὶ οὐκ ἄλλην ἀρχὴν ἢ τὸν πατέρα γινώσκοντα, καὶ ἐξ αὐτοῦ τὴν ὑπόστασιν ἔχοντα. Критиката
става действително разбираема едва чрез разясненията в Оp. Car. III 4 (MGH.Conc. II/Suppl. I, 355,8-15 FREEMAN).
9

Cap. III (13,13-15): „Quod idem Tharasius non recte Spiritum sanctum contribulum [Patri] et Filio dixerit, cum
sufficeret dicere coaeternum, consubstantiale, eiusdemque essentiae et naturae.“ Според Conc. Nic. II, actio III
(MANSI XII, 1136D), Духът в Неговото отношение към Отец и Син се обозначава от Теодор (не от Тарасий!) като
συναΐδιον, ὁμοούσιον, ὁμόϑυλον τῆς αὐτῆς οὐσίας καὶ ϑύσεως.
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Римският Hadrianum като защита на Никея
Отговорът на Рим стига до двора на Карл едва по време на окончателната
редакция на Opus Caroli regis. Основният тон е неочакван: Адриан I поема защитата на Никейския събор срещу упрека, че бил постановил отклоняващи се от
традицията дефиниции или че даже чрез иконопочитанието бил въвел някаква
нова църковна практика. От гледна точка на папата не би могло, разбира се, да
има някаква друга редакция на каролингските обвинителни писания, ако не трябва да бъде компрометирана собствената му причастност към събора.10
Методът на неговата реплика се състои в това да цитира капитулите един
след друг и да въвежда подходящи авторитети, които им противоречат.11 Доминиращи са определени традиционни комплекси: успоредно с „класическите” гръцки и латински църковни отци (от Атанасий до Августин), много предно място
заема Григорий Велики, а също така Третият константинополски събор (680/681)
и Латеранските събори от 731 и 769 г. Така Адриан се позовава преди всичко на
своите предшественици Григорий I и Григорий III, застанал срещу иконоборческия
император Лъв III и затова претърпял загуба на своята юрисдикция в Илирия,
Калабрия и Сицилия, както и на Стефан II, удържал курс на благоразположеност
към иконите срещу радикализирания иконоклазъм на Константин V. Чрез комбинирането на последните два елемента Адриан представя своята интерпретация
на византийско-римската съборна идея, съгласно която в хода на иконоборческото време единствено Рим съхранява православността на цялата Църква, а това
значи: достойнството на патристичната традиция.
Разбира се, впечатляващото изобилие на свидетели в глава I не може да прикрие,
че изхождането на Духа „ex Patre per Filium” по никакъв начин не позволява да бъде
обосновано чрез „doctrina sanctorum patrum” (7,26). Наистина „per” се ползва например при Псевдо-Атанасий като означение за отношението между Син и Дух („qui
in Patre et Filium existens, qui a Patre emittitur, per Filium datur”), а по подобен начин
и при Кирил Александрийски и Софроний Иерусалимски.12 Във всеки случай, тъкмо
латинските поръчители не се вписват в тази аргументация, доколкото Августин
и Григорий I, във връзка с Иоан. 20:22 и 15:26, се стремят да докажат като съответно на традицията тъкмо не „processio Spiritus sancti per Filium”, а „processio ex

10

Hadrian, ep. 2 ad Carolum regem, praef. (7,15-19): „Unde pro vestra melliflua regali dilectione per unumquemque
capitulum responsum reddidimus, non qualibet, ut absit, hominem defendentes, sed olitana traditione sanctae
catholicae et apostolicae Romanae ecclesiae tenentes, priscam praedecessorum nostrorum sanctorum pontificum
sequemur doctrina, recte fidei traditione modis omnibus vindicantes.“
11

Затова Нагел (H. NAGEL, Karl der Große und die theologischen Herausforderungen seiner Zeit. Zur Wechselwirkung
zwischen Theologie und Politik im Zeitalter des großen Frankenherrschers, Frankfurt, 1998, 178) иска да категоризира текста на Адриан „повече като документ на дипломатическа сръчност, отколкото като базисен богословски трактат”.
12
(Ps.-) Athanasius, Virg. 1 (8,12 = PG 28, 251A; cf. CPG 2248); подобно при Василий, Spir. XVIII 47 (8,33f. = SC 17bis,
408,24f. PRUCHE): „ipsum in unitatem dictum per Filium uno Patri coniunctum“; Кирил, Ador. I (10,11f. = PG 68, 147A):
„Sicuti est Dei et Patris, simul et Filii substantialiter, ex utroque, videlicet ex Patre per Filium procedentem Spiritum“;
Софроний Иерусалимски (11,5 = Conc. Const. III, actio XI; ACO2 II 1, 461,18-20 RIEDINGER). Към гл. II се цитира Софрониевото изповедание на Светия Дух: „qui sempiterne a Deo et Patre procedit“ (13,11 = aaO., 419,6-12).
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Filio”.13 В такъв смисъл това доказателство от традицията проявява в концентриран вид водещото тринитарно различие между Изтока и Запада като изхождение
на Духа чрез Сина, респ. от Сина – противно на Адриановата аргументативна цел!
Към втория момент на критиката – дали изповеданието на Теодор Иерусалимски
не е латентно субординационалистко – се привлича Вторият латерански събор
от 769 г., свикан от Стефан II, на който целият Запад потвърждава православността на Теодор (11,14 f.) и заедно с това – при участие на франките! – иконопочитанието е статуирано като неотменно съдържание на вярата.14 Срещу
франкските подозрения за субординационализъм при Теодор Иерусалимски Адриан
привежда един цитат от Иларий, в който той обвързва родеността на Сина с
едно вечно раждане (nativitas aeternitatis), поради което Синът бил тъкмо по сила
на раждането coaeternus на Отца.15 Също и съзвучието с Григорий Назиански доказвало, че Теодор следва Никейската традиция, за която отношението на Сина
по произход обосновава неговата същностна равноположеност с Отца.16 Когато
накрая се аргументира чрез Августин, че Синът има произхода си в Божествеността на Отца като Deus de Deo и lumen de lumine и съществува също като
него отвъд всички времена17, трябва във всеки случай да се види, че за Григорий
Отец е начало на Сина и на Духа, за Августин обаче то е Божествеността, в
чиито рамки отношението на произхождане се прецизира чрез диференцирането
на Отец и Син, което е валидно и за Духа, а по този начин – и за пневматологичното различие.18
Срещу критиката към адекватността на прилагателното contribulum като обоз
начение на отношението на Духа към Отца и Сина Адриан фактически предлага
само един релевантен израз при Софроний, който описва Духа като vere Patri et
Filio consempiternum, consubstantialem atque contribulum, eiusdemque essentiae atque
naturae, similiter et deitatis и чрез което иска да изрази изповеданието на цялата
Троица като absque personali diffusione, et absque substantiali divisione (13,18f.21f).19
13

Augustin, Trin. XV 26,45 (9,33-36 = CChr.SL 50A, 525,13-18 MOUNTAIN/GLORIE); Gregorios I., In Euang. II 26,2.3
(10,27-32 = CChr.SL 141, 219,42-220,51 ЙTAIX).
14

Conc. Rom. a. 769 (11,23-28 = MGH.Conc. II/1, 89,6-11 WERMINGHOFF): „Si quis alium terminum fidei
sive symbolum aut doctrinam habet praeter quod traditum est a sanctis magnis et universalibus sex synodis, et
confirmatum est ab his sanctis patribus, qui in eis convenerunt, et non adorat imaginem sive figuram domini nostri
Iesu Christi, neque humanationem eius confitetur, sicut qui descendit et incarnatus est propter genus humanum,
talem impium anathematizamus, et alienum extraneumque deputamus sanctae catholicae et apostolicae
ecclesiae“; cf. NAGEL, цит. съч., 179. Този пасаж е важен за историята на споровете около filioque затова, защото тук папата – без директно позоваване – парафразира „забраната на някаква друга вяра” на събора в Ефес,
която се противопоставя на франкските претенции за filioque като съставна част на Никео-Константинополския символ най-напред от страна на Лъв ІІІ, а около век по-късно от страна на Византия.
15

Trin. I 34 (11,31-33 = CChr.SL 62, 34,36-39 SMULDERS); XII 21 (12,1-7 = CChr.SL 62A, 595,2-11).

16

Gregorius Nazianzenus, Or. 23,8 (12,18-20 = SC 270, 296,1-3 MOSSAY); освен това се цитират: Or. 20,3 (aaO.,
70,21f.); Or. 39,12 (SC 358, 174,10-17 GALLAY); Or. 38,13 (aaO., 132,14-19).
17

Augustin, Gen. ad litt. I 6 (12,26-13,3 = CSEL 28/1, 10,10-17 ZYCHA); In Euang. Joh. XXXIX 1.2.4 (CChr.SL 36,
345,14-346,6; 347,33-35 WILLEMS); Trin. VI 2,3 (CChr.SL 50, 231,40-43 MOUNTAIN/GLORIE).
18

Cf. Gregorius Nazianzenus, Or. 39,12 (12,11-13 = SC 358, 174,14-16 GALLAY): Πνεῦμα ἅγιον ἀληϑῶς τὸ
πνεῦμα, προϊὸν μὲν ἐκ τοῦ Πατρὸς, οὐχ υἱικῶς δέ, οὐδὲ γὰρ γεννητῶς, ἀλλ᾿ ἐκπορευτῶς; за Августин вж. в
тази книга с. 63f.
19

Conc. Const. III, actio XI (ACO2 II 1, 419,12-14 RIEDINGER). Августин (Тrin. VII 6,11; VIII prooem. 1; CChr.SL 50,
261,9-262,15; 268,20-25 MOUNTAIN/GLORIE) предлага синоними: amici, propinqui, vicini.
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Основното различие спрямо капитулите се демонстрира още веднъж, когато гл.
LX противопоставя съвсем общо цялата отеческа и съборна традиция срещу
заявеното противоречие на Събора от 787 г. с Никейския символ:
Още преди това подчертахме, че божествените догмати на този
събор биват преценявани като безукорни, както по чудодеен начин
показват делата на най-извисените отци. Защото когато някой
изповядва, че не е съгласен със Символа на споменатия събор,
тогава изглежда той се отклонява от Символа на светите шест
събора, защото те [тоест отците от 787 г.] са говорили не от
себе си, а въз основа на светите догмати (42,11-15).
Никейският символ като критерий на православието на всички други събори и
отци срещу традицията на отците и съборите като кристализиране на един
Символ на вярата – така позволява да се изкаже типологично разликата между
каролингите и римляните. Относно проблема с filioque това означава, че от перспективата на Адриан каролингското настояване на Августиновата интерпретация на Символа от 325 г. (респ. от 381 г.) трябва да се отхвърли като недопустимо абсолютизиране на една съставна част от традицията.20 Не чак Лъв III, а още
Адриан I следователно застава на страната на гърците, а това означава: против
следствията, извеждани при каролингите от Августиновата пневматология.

Opus Caroli regis contra synodum като Сума на
Каролингската теология
Filioque-проблематиката заема ключово място и в Opus Caroli regis21: след като в
книги I и II подробно се дискутират библейските цитати в полза на иконопочитанието, сега се застава срещу идеологията на светите образи посредством вярата
на самата Църква.22 Изповеданието на Църквата се схваща като насочено срещу
еретични развития в собствената  среда, каквито са проявените на съборите в
Йерея през 754 г. и в Никея през 787 г. Защото между двата не съществува категориална разлика: Quae tamen quamquam a priore distet voto, non tamen distet errore
(praef.; 100,3) – и двата събора стигат чрез насилна интерпретация на Писанието
и отците до решения, на които с еднаква сила противостоят Писанието, отците и съборите (101,15-22). Това се илюстрира чрез отклонението от църковния
догмат за Светата Троица. Глава III 1 съдържа в противовес на това отклонение
една confessio fidei catholicae, quam a sanctis patribus accepimus, tenemus et puro corde
credimus (336,2-4). При това тук става дума за един Символ от двудялов западен тип
с интегрирани анатемизми, разпространяван под името на Йероним (cf. 340,9-16),
20

Cf. Conc. Const. III, actio XVIII (42,15-17= ACO2 II 2, 773,2f.): „Sufficiebat quidem ad perfectam orthodoxe fidei
cognitionem atque confirmationem pium atque orthodoxum hoc divine gratie symbolum.“
21

В Opus Caroli regis се пренарежда първоначалният ред на Capitula; от глава XIXa, която като такава липсва,
се извежда принципа за изграждане на книги I-III: Ut scientes nos faciant [тоест съборните отци от Никея], ubi
in veteri [I] vel novo testamento [II] aut in sex synodalibus conciliis [III] iubeatur imagines facere vel factas adorare
(MGH.Epp. V, 49,20-22 HAMPE); cf. А. FREEMAN, Carolingian Orthodoxy and the Fate of the Libri Carolini, in: Viator
16 (1985), 88 с бел. 92; Id., Einleitung, in: Opus Caroli regis contra synodum (Libri Carolini), hg. von DERS./P.
MEYVAERT (= MGH.Conc. II/Suppl. 1), Hannover 1998, 3f.
22

Op. Car. III praef. (MGH.Conc. II/Suppl. I, 328,26-329,1 FREEMAN); посочените в текста номера на страници
следват това издание.
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фактически обаче имащ началото си от Пелагий, а поради това следователно не
от някакъв свят отец.23 По достоен за отбелязване начин в него няма filioque:
Духът се вярва като Deum verum ex Patre procedentem, aequalem per omnia Patri et
Filio voluntate, potestate, aeternitate, substantia (336,20f.). Текстът на изповеданието
предлага подробно разгръщане на тринитарното учение, но не тематизира индивидуалните начини на произхождане на Сина и Духа – тъкмо чрез това този Символ,
който иначе трябва да формира фундамента на вярата, влиза в противоречие с
неговото по-късно разгръщане, при което в глава III 3, в аналогия с Capitulare, filioque
се обявява за конститутивна съставна част на православността.
Тази липсваща кохерентност с аргументацията на следващите глави се обяснява от Ан Фриман с това, че в хода на антиадопцианското преработване на Opus
Caroli regis под редакцията на Алкуин на мястото на първоначално намиращия се
тук Никео-Константинополски символ се е търсило някакво изповедание, което
да определя Сина като non factum aut adoptivum, sed genitum et unius cum Patre
substantia (336,9f).24 Това маркира едно постепенно пренасочване на полемичното
острие: ако в началото на 90-те на преден план стоят споровете със Събора в
Никея от 787 г., то при преработването на капитулите под ръководството на
Алкуин акцентът се измества към христологичните контроверзии с Испания.
Пелагианският символ с израза „non adoptivum” предлага себе си като сгоден
за опровержение на испанската христология. Тъй като обаче Алкуиновата обработка продължава да се придържа към Теовулфовия базисен текст, двете цели,
атакувани от Opus Caroli regis, влизат в конкуренция помежду си.25
23

Libellus fidei (CPL 731) се е разпространявалo под името на Йероним (Ep. 16; PL 30, 176B), респ. на Августин
(Sermo 236,2; PL 39, 2181), още от Бароний насам обаче се приема за пелагианско (PL 48, 488D-491C = PL
45, 1716-1718). В контекста на Аахенския събор от 809 г. е цитирано от Арн от Залцбург (Test. 66; MGH.Conc. II/
Suppl. II, 282,27-283,3).
24

Вж. също Op. Car. IV 1 (491,8-10): „Cultus enim adorationis soli Deo et confessio Filii Dei illi soli,qui vere eius
Filius coessentialis est, non adoptivus, exhiberi debet.“ Според А. FREEMAN, Additions and Corrections to the Libri
Carolini: Links with Alcuin and the Adoptianist Controversy, in: S. KRäMER/M. BERNHARD (Hgg.), Scire litteras.
Forschungen zum mittelalterlichen Geistesleben, München, 1988, 167f., на някакво редакционно ниво НикеоКонстантинополският символ (NC) е бил заменен със сбирка от други символи (вж. „sancti patres“ в заглавието
на главата [336,2f.], както и промените в III 3; 346,16), които при последната редакция водят до ново отклонение от Псевдо-Йеронимовия символ. E. DAHLHAUS-BERG, Nova antiquitas et antiqua novitas. Typologische
Exegese und isidorianisches Geschichtsbild bei Theodulf von Orléans, Köln – Wien, 1975, 212 с бел. 121 предполага, че при преработването на капитулите е била осъзната проблематиката в първоначалния текстови облик на
NC, така че вече е станало невъзможно позоваването на NC в полза на filioque. С това обаче не се обяснява
как може да стане така, че изискването на същото filioque да продължава в глава ІІІ 3. Теовулф – като вестгот –
трябва да е имал проблеми поне с filioque, както и с безкомпромисния, тъкмо „испанофобен” антиадопционизъм на Алкуин (така FREEMAN 1988, 169). На най-ранното редакционно ниво NC е бил навярно ползван чрез
изхождане от испанската традиция (там, с. 72 сл.).
25

А. Фриман (вж. А. FREEMAN, Additions and Corrections to the Libri Carolini: Links with Alcuin and the Adoptianist
controversy, in: S. KräMER/M. BERNHARD (Hgg.), Scire litteras. Forschungen zum mittelalterlichen Geistesleben,
München 1988, 167; срвн. Id., Einleitung, in: Opus Caroli regis contra synodum (Libri Carolini), hg. von DERS./P.
MEYVAERT (= MGH.Conc. II/Suppl. 1), Hannover 1998, 44), обръща внимание, че в III 4 един първоначално
съкратен Августинов цитат (356,10-358,10 = trin. V 13,14; CChr.SL 50, 220,1-221,25; 222,31-34 MOUNTAIN/
GLORIE; ebd. V 14,15; aaO., 222,1-223,18.30-37) бива по-късно допълнен, между другото чрез пасажа: Exit
enim [Spiritus sanctus] non quomodo natus, sed quomodo datus; et ideo non dicitur Filius, quia neque natus est
sicut unigenitus neque factus, ut per gratiam in adoptionem nasceretur, sicut nos (357,25-28). Отказът от NC като
единствен мащаб на православието казва следното за Алкуин: „He never asserted as categorically as his friend
Paulinus of Aquileia that the Niceno-Constantinopolitan creed was a unique touchstone and fundamentum fidei.“
(D. A. BULLOUGH, Alcuin and the Kingdom of Heaven: liturgy, theology, and the Carolingian age, in: Id., Carolingian
renewal: sources and heritage, Manchester 1991, 161-240, тук с. 192 / първа публикация в: Carolingian Essays.
Andrew W. Mellon-Lectures in Early Christian Studies, ed. U.R. BLUMENTHAL, Washington D.C. 1983, 1-69)
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Тази двойна стратегия става явна чрез дъгата от напрежения, прехвърлена в Op.
Car. III 1-3, при хипотетичното предпоставяне на Никео-Константинополския символ:
– Нормативен за християнската вяра е Символът от Никея.
– Приспешното издигане на мирянина Тарасий на патриаршеския трон нарушава
Can. III на Никейския събор от 325 г.26
– Логично вследствие на това той застъпва едно „антиникейско” учение: „Едва
ли е учудващо, че не проповядва правилно някой, който е встъпил в проповедническа длъжност по неправилен начин.”27
Ако следователно патриархът е достигнал своя пост нелегитимно, и догматът
за иконопочитанието не може да му придаде легитимност.28 Аналогично на това,
и Вторият никейски събор не може да се приеме за „вселенски”, след като председателстващият го е нарушил порядъка и учението на Първия никейски събор. При
тези предпоставки хетеродоксията на Тарасий се демонстрира – както още в
капитулара – чрез въпроса за filioque, при което правят впечатление две промени:
критиката се предхожда вече не от аподиктичното quod, а от по-предпазливото
utrum; освен това – в съгласие със замяната на NC с Пелагиевия символ – обвинението вече не е в заблуда secundum Niceni symboli fidem, a secundum verissimam
sanctae fidei regulam (III 3; 345,4-8). Тази regula fidei – обратно на Адриановото
послание – се представя не чрез множество отечески свидетелства, а чрез анонимни формулировки. Посредством парафраза на едно Исидорово твърдение се
въвеждат решаващите релационни понятия donum и caritas като най-същински
обозначения на Духа: Духът е дар, защото ни се дава, макар той като Бог сам
да е даващ божествената благодат; и Той е любов, защото се грижи за вътрешната свързаност на Троицата и същевременно за връзката на вярващите с
Бог.29 Двете понятия формират една координатна система, в рамките на която –
при основаване върху Псевдо-Августиновия Dialogus quaestionum – се тематизира
въпросът за релационната положеност на Духа спрямо Отца и Сина: Той е Дух
на Отца, както свидетелства Мат. 10:20; Той е Дух Христов, както може да се
каже с Рим. 8:9; Той е Дух и на Двамата, защото изхожда от Отца и Сина: Spiritus
amborum, quia ex Patre et Filio procedens unius probatur esse substantiae et naturae
(350,16-19).30 Така се избягва опасността да се говори за двама patres ingeniti или
за двама filii geniti, както се показва чрез един дълъг цитат от Августин:
Само Отец именно единствен не е от някого Другиго, затова само
26

Conc. Nic. I, can. II (COD3 6,20-7,7).

27

Cf. Op. Car. III 2 (343,10-14): cum prohibitum sit popularem hominem sacerdotii magisterium adimplere
debere, cuius nec officium tenuisse nec disciplinam creditur agnovisse, et eum ea docere posse, quae constat eum
nequaquam antea didicisse. Самият Карл обръща внимание на този пасаж с едно одобрително ecclesiastice
(343,15).
28

Op. Car. III 2 (342,17-26): „Et si ecclesiasticae ordinationis regula a sanctis patribus tradita intemerata servanda
est, immo quia servanda est, omnino corrumpi non debet, et si omnino corrumpi non debet, nec pro utili quadam re
corrumpi quidem debet; et si pro utili quadam re nullatenus corrumpi debet, multo ergo minus pro inutili corrumpi
debet; cum videlicet utrumque, et imagines adorare et sine ordine graduum pontificalem cathedram subire, inutile
sit“; cf. R. HAUGH, Photius and the Carolingians. The Trinitarian Controversy, Belmont, 1975, 47; B. OBERDORFER,
Filioque. Geschichte und Theologie eines ökumenischen Problems, Göttingen, 2001, 147f.
29

Op. Car. III 3 (349,26-350,12 = Isidorus Hispanensis, Orig. VII 3,16-20; PL 82, 269CD).

30

Cf. Ps.-Augustin, Dial. quaest. 2 (PL 40, 734D-735A).
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Той се нарича „нероден”, и то не в Писанието, а в привичката на
онези, които дискутираха по това и според силите си проповядваха за полза на съвременниците и бъдещите поколения. Синът
е единствен роден от Отца, затова само Той бива наричан „роден”. Светият Дух единствен изхожда от Отца и Сина, затова
единствено Той се обозначава като „Дух на Двамата”. Той именно
изхожда от Двамата, но не чрез раждане, така че да трябва да се
нарича нечий син. Той би бил наричан обаче „син на Отца и Сина”,
ако – и нека това стои далеч от помислите на вярващите! – те
двамата го раждаха. Затова Той не е роден от двамата, а изхожда
от двамата като Дух на двамата (350,23-351,7)31.
По знаменателен начин текстът на Августин е интерполиран точно там, където би била възможна интерпретация в смисъла на per Filium, доколкото на Сина
при изхождението на Духа би могла да бъде приписана не причиняващата, а една
конститутивна посредничеща функция, при което Духът de Patre principaliter, et
ipso sine ullo interuallo temporis dante, communiter de utroque procedit32.
Opus Caroli regi акцентира, напротив, равнопоставеността на Отца и Сина и по
този начин полага парадигмата за интерпретирането на дискутираните още в
Адриановия текст места, Иоан. 15:26 и 20:22, този път посредством Псевдо-Августин (351,7-18). За разлика от Адриан тези пасажи се привличат в полза на изхождането на Духа ex Filio: Qui nisi ab eo procederet, nequaquam cum insufflans discipulis
daret (351,16f.). От тази положена върху патристичен фундамент база за тълкуване
на Писанието може да бъде отговорен въпросът, стоящ в центъра на глава III 3:
„Тъй като въз основа на тези свидетелства [Духът] бива познаван както като
Творец, така и като Бог, и се вярва от цялата Католическа църква като изхождащ
от Отца и от Сина, следва да се пита дали е необходимо да бъде изповядван като
изхождащ „чрез Сина от Отца”, или много по-скоро като „изхождащ от Отца и от
Сина” (per Filium a Patre et non potius ex Patre et Filio procedere), макар подобно учение
да не се открива нито в Символа на отците от Никея, нито на тези от Халкидон”
(349,10-16). Обратно на капитулара следователно, тук се проявява повишена чувствителност към съборната легитимност на Символа, тъкмо с поглед към неговия
библейски непотвърден начин на изказване.33 Защото предходното библейско доказателство може единствено да покаже, че Духът има участие в свещената ис31

Augustin, trin. XV 26,47 (CChr.SL 50A, 528,110-112; 529,115-118 MOUNTAIN/GLORIE): „Pater enim solus non
est de alio, ideo solus appellatur ingenitus, non quidem in Scripturis, sed in consuetudine disputantium et de re tanta
sermonem, qualem valuerint, [ad praesentium sive futurorum profectum] proferentium. Filius solus de Patre est
natus, ideo solus dicitur genitus. Spiritus sanctus solus de Patre et Filio procedit, ideo solus amborum nuncupatur
Spiritus. [Procedit enim ex utroque, non nascendo, ut alicuius filius dici possit.] Diceretur autem filius Patris et Filii,
si, quod abhorret ab omnium [fidelium] sensibus, eum ambo genuissent; non igitur ab utroque est genitus, sed
procedit ab utroque amborum Spiritus“ (добавените от Алкуин пасажи са поставени тук в квадратни скоби; подчертаното е добавка, заимствана от Исидор, Orig. VII 4,4; PL 82, 271B).
32

Augustinus, Тrin. XV 26,47 (CChr.SL 50A, 529,113-115 MOUNTAIN/GLORIE). И Адриан цитира Тrin. XV 26,45.46
(CChr.SL 50A, 525,13-18.24-26) с оглед на гл III, но слага акцента върху Иисус като даряващ Духа. За Августиновата пневматология вж. в тази книга S. 63-65.

33

Това ни най-малко не означава, че каролингските богослови едва сега схващат текстуално-историческата
проблематичност на тяхното настояване за filioque. За историята на този обрат вж. W. Von Den Steinen, Karl der
Große und die Libri Carolini. Die tironischen Randnoten zum Codex authenticus, in: NA 49 (1932), 229; Е. Dahlhausberg, Nova antiquitas et antiqua novitas. Typologische Exegese und isidorianisches Geschichtsbild bei Theodulf von
Orléans, Köln – Wien 1975, 212; A. Freeman, Additions and Corrections to the Libri Carolini: Links with Alcuin and
the Adoptianist Controversy, in: S. Krämer/M. Bernhard (Hgg.), Scire litteras. Forschungen zum mittelalterlichen
Geistesleben, München 1988, 167 f.
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тория34, но не решава въпроса за filioque, от който обаче е зависим целият текст.
На вярата трябва да се служи, настоява се, не с някакви неопределени сведения, а
само с недвусмислени дефиниции: definitio dilucida et perspicua et omni ambiguitate sive
tortuositate carens (346,9-11). В случая обаче тази дефиниция трябва да звучи така:
Като от Отца и от Сина, а не от Отца чрез Сина [изхождащ] се
вярва и изповядва именно по подобаващ начин Светият Дух, защото Той изхожда не от Сина като някаква твар, направена чрез
Него, нито сякаш по-късно по време, нито като по-нисш по сила или
като от друга субстанция, а изхожда от Отца и от Сина като съвечен, единосъщен, еднопорядков и съществува и бива вярван като
единен по слава, сила и божественост с тях. Защото съюзът „от”
има различно съдържание от „чрез”.35
Ако не щем да изпаднем обратно в заблудата на „арианите” и да наричаме Духа
„твар”, така че и кръщението да се дава вече не в името на Троицата, а „в
името на Отца чрез Сина в Светия Дух”36, тогава трябва да бъдат избягвани
подобни двусмислици – съборните отци мъдро са мълчали по онова, което им се
е виждало неизразимо, без да натоварват със съмнение православността на ex
Filio37. Със съюза per би могло, напротив, да се имплицира, че при изхождението
от Отца Духът се нуждае от някакво помощно положение, докато, обратно на
това, Той като трето Лице на Троицата със сигурност е равен на Отца и Сина
по сила и същност.
По аналогия с това следвало да се пита и Теодор Иерусалимски, който сигурно
вярва „recte et catholice” (354,26f.), дали говоренето за „безначален Отец”, Който
от своя страна е „началото на Сина”, не имплицира някоя опасна конотация на
субординацията (III 4; 354,1-7). Обратно на това следвало да се утвърждава следното: Отец е gignens относно Сина, Двамата заедно са dantes относно Духа, но
Тримата заедно са взаимно consubstantiales et consempiternae и unum principium
спрямо творението. Тези предикации биват разбирани правилно само relative, което крие в себе си един терминологичен проблем още за Августин: Utrum autem et
34

Op. Car. III 3 (347,8-349,10): Духът не е творение, а сам е Творец (Пс. 32:6; Екл. 1:9 и др.); Той съдейства още
при Въплъщението на Христа (Мат 1:18.20) и съпровожда апостолите (Мат. 28:19; Деян. 10:19f.; 13:2); Той произвежда пророческото Слово (Пс. 84:9) и се проявява като учител на общността (Иоан. 14:26; Зах. 7:11сл.; Евр.
10:15 сл.); при все това Той е Бог и Господ (Деян. 5:3 сл.; 1Кор. 12:4-6; Иоан. 4:24; 1Кор. 6:19 сл.; 2Кор. 3:17).
Пасажът, заедно с цитираните места, е заимстван от Вигилий от Тапс, , C. Arrian. II 12-14 (PL 62, 176C-178B); cf.
A. FREEMAN, Einleitung, in: Opus Caroli regis contra synodum (Libri Carolini), ed. Id../P. MEYVAERT (= MGH.Conc. II/
Suppl. 1), Hannover, 1998, 66f.
35

Op. Car. III 3 (346,14-23): „Ex Patre enim et Filio Spiritum sanctum, non ex Patre per Filium recte creditur et
usitate confitetur, quia non per Filium utpote creatura, quae per ipsum facta sit, neque quasi posterior tempore
aut minor potestate aut alterius substantiae procedit, sed ex Patre et Filio ut coaeternus, ut consubstantialis, ut
coaequalis, ut unius gloriae, potestatis atque divinitatis cum eis existens procedere creditur Alteram namque vim
habet „ex” praepositio et alteram „per”.“
36

Op. Car. III 3 (347,7); cf. Conc. Tolet. III, anath. XVI (MHS.C V, 82,382-83,386 MARTINEZ DIEZ/RODRIGUEZ) срещу
пропагандираната от Леовигилд кръщелна формула. „Ариани“ обозначава тук една „духоборческа” позиция
(M. JUGIE, Theologia dogmatica Christianorum Orientalium ab Ecclesia Catholica dissidentium, Bd. I: Theologiae
dogmaticae Graeco-Russorum origo, historia, fontes, Paris, 1926, 162), характерна частично още за германския арианизъм (вж. Исидоровия разказ за „Arrianus episcopus Barbas“: Chron. a. 393; MGH.AA XI, 474,1-5
MOMMSEN).
37

Cf. Op. Car. III 3 (345,22-24): „qui, quamquam eum [sc. Spiritum sanctum] ex Filio procedere quodammodo
tacuerint, tamen ex Patre et Filio procedentem omnino crediderunt“.
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ad Spiritum sanctum principium sit Pater, quoniam dictum est: „De Patre procedit” [Иоан.
15:26], non parva quaestio est. Quia, si ita est, non iam principium ei tantum rei erit, quam
gignit aut facit, sed etiam ei, quam dat.38 Духът като дар трябва в този смисъл да
бъде разбиран в специфичната си релация по произход, която има двойна насоченост: Духът се дава от Отца и Сина и бива даван на хората и възприеман
от тях. Затова Той има, от една страна, Отец и Син като (един-единствен)
principium, но заедно с това сам е principium на тварния свят. И тук следователно
filioque предлага ключа към един съществен проблем, нерешен в Никея.39
Както още в капитулара, така и в Opus Caroli regis се отправя упрек срещу
Тарасий (всъщност срещу Теодор), че наричал Духа contribulum Patri et Filio (III 5;
358,11-14). С това било възможно да се създаде впечатлението, че Лицата са
сякаш различни помежду си биващи, държани в единство само от това, че следва
да бъдат причислявани към същата триба (tribus).40 Аналогията прикривала следователно своя референтен обект, за който предикатът consubstantialis бил решаващ, което се изключвало от етимологията на contribulus.41 Поради това било
достатъчно „Светият Дух да се обозначава като единосъщен на Отца и Сина,
съвечен, съвършено равен (coessentialem, coaeternum, coaequalem), имащ същата
сила и слава, така че в трите Лица да бъде вярвано единството на същността,
силата и славата на висшия Бог (unitas substantiae, potestatis et gloriae summi Dei)
и да се изповядва от всички католици (359,27).42 Допуска се въпросът относно
изхождението на Светия Дух да бъде дискутиран от онзи quem occulta non fallunt
(III 8; 370,27f.), но това се предхожда от едно строго предупреждение:
Ние знаем, че се движат недалеч от заблудата даже онези, които я отхвърлят и
мислят пристойно за тези неща. Те също са близо до нея, защото не успяват да
изповядват правилно онова, което вярват по подобаващ начин. Което обаче „със
сърце се вярва за оправдаване” трябва да бъде и правилно изповядвано „с уста”
[вж. Рим. 10:10] (370,28-371,5).
Въпросът относно processio на Светия Дух е, наистина, все още един теологуменон „en recherche”, що се отнася до богословското му обосноваване, но е вече
един неотменен пробен камък за православността, гледано с оглед самосъзнанието на каролингските богослови и техния царствен поръчител. В първоначално предвижданото заключение на Opus Caroli regis (IV 13) относно достойнството на Събора в Никея през 787 г. отново се заявява недвусмислено следното: „В
неговото изповедание на вярата се намират нови и непоправими изрази, които в
38

Op. Car. III 4 (357,19-22 = Augustinus, Trin. V 14,15; CChr.SL 50, 222,3-6).

39

Augustinus, Trin. V 14,15 (358,2-10 = CChr.SL 50, 223,30-37): „Si ergo et quod datur, principium habet eum,
a quo datur, quia non aliunde accepit illud, quod ab ipso procedit, fatendum est Patrem et Filium principium esse
Spiritus sancti, non duo principia, sed sicut Pater et Filium unus Deus et ad creaturam relative unus creator et unus
Dominus, sic relative ad Spiritum sanctum unum principium, ad creaturam vero Pater et Filius et Spiritus sanctus
unum principium, sicut unus creator et unus Dominus.“
40
Op. Car. III 5 (359,15-19): „In Deo autem, qui est summum bonum, unus apex, rerum singularum cacumen, unus
in substantia, trinus in personis, nequaquam contribuli nomen inveniri potest, quia non alibi contribulus inveniri
potest, nisi ubi invenitur et tribus.“
41

Cf. Isidorus, Orig. IX 4,7 (PL 82, 349B).

42

Във всеки случай, на други места Теодлуф е в състояние да оперира изцяло „argumentis ex industria
dialecticae artis venientibus“ (IV 23; 550,4; с критичен акцент: III 9; 373,11-20).
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никакъв случай не са въвеждани в Символа от Никейския събор” (515,28f.). Върху
това противопоставяне с нормозадаващия събор от 325 г. се базира основната
критика на каролингите срещу Втория никейски събор:
Много далеч, даже повече, отколкото може да се каже, е този [събор] от онзи, особено защото онзи освобождава Католическата
църква от заблудата, този обаче, напротив, я води към заблудата:
онзи я отклонява от изключително опасното корабокрушение на
Арий, този я отвежда към корабокрушението на иконопочитанието; онзи учи, че Син е единосъщен и съвечен на Отца, този твърди,
че трябва да се почитат безчувствени предмети... Онзи отсъжда по спасителен начин, че в трите взаимно равни, единосъщни
и съвечни Лица се почита едната същност на Божието величие,
този нарича по неразумен начин образите достойни за почитание
съгласно служението на Светата Троица (516,7-11,14-17).
От тези противопоставяния се вижда, че въпросът за иконите бива схващан
като тринитарен проблем – това обяснява факта, че проблемът за filioque застава в централни места на Capitulare и в Opus Caroli regis и даже противопоставянето на Никейската догма и нейното „арианско” (подобосъщно) оспорване в Римини
през 359 г. се въвежда като парадигма на спора за истинността или еретичността на съборите.43 Който следователно не приема безостатъчно традицията на
шестте Вселенски събора, той със самото това отрича и вярата на Църквата
изобщо, така че неистинността на учението за иконите е само едно логическо
заключение, но не и същинската точка на сблъсъка. Filioque, като връх на тринитарното догматично различие, е точката на кристализиране на каролингската
критика срещу Втория никейски събор – оттук тази критика се разкрива не като
израз на властово-политическо разграничаване или пък на злонамерено неразбиране, а като логическо следствие от диаметрално противоположното начало
на формиране на богословски съждения изобщо и с оглед на въпроса за светите
образи в частност, тематизиран в рамките на тринитарния и пневматологичния,
а не на христологичния догмат.44 Спецификата на каролингската аргументация
срещу византийците, а също и срещу Адриан I, се състои следователно във фик
сирането на рецепционната проблематика върху адекватността на едно спорно
учение спрямо Никео-Константинополския, тоест антиарианския Символ – а към
него неотменно се причислява filioque като необходим интерпретамент.
Със съответната строгост в края на глава III 3 на питащия се посочва тварната му ограниченост, която прави невъзможно за него проникването в тайните
43

Op. Car. IV 13 (521,33-522,2): „Iam vero quia tam ardenti desiderio suam synodum antiquis synodis cupiunt
adsociare, adsociari hec quidem antiquae cuidam Ariminensium synodo atque adnumerari potest, quoniam sicut
in illa homousion confessio abdicatur, ita in ista solius Dei cultores et veri adoratores exsecrantur; et sicut in illa
diversarum in Trinitate substantiarum pernitiosissimum dogma statuitur, ita in ista diversarum rerum cultus at
adoratio soli Deo debita percensetur.“ Съборът в Римини, отстояващ „подобието” е още за Августин символ на
антиникейската теология (C. Maxim. II 14,3; PL 42, 772); cf. Освен това Decr. Gelas. V 1 (TU 38/4, 11,260-262
DOBSCHüTZ); Conc. Tolet. III, anath. XVII (MHS.C V, 82,387f. RODRНGUEZ/MARTНNEZ DНEZ).
44

Тринитарният въпрос бива при това схващан изцяло в неговата сотериологична фиксираност; cf. Op. Car.
II 24 (281,14-18): „Quoniam quidem homines Deus, non imagines diligere iussit, propter homines Filium suum in
mundum, non propter imagines missit; ab hominibus Pater vocari, non ab imaginibus voluit.“
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на Троицата: „След като ние не можем да разберем даже тайните на човешкото
раждане на Христа, как тогава да схванем мистерията на Неговата божествена природа?”45. Това би могло да се разбира като атакуване на адопцианизма с
неговото ударение на появилия се пред човеците Христос. Толкова повече това
има валидност относно мистериума на църковната традиция сама по себе си:
Тъй като обаче е изключително трудно в съвечната и тъждествена и безтелесна и по неизречим начин непреходна и неделима Троица да се различи раждането от изхождението, нека е достатъчно
вярването и изповядването в сърцето на това: Отец е нероден,
Син е роден, Светият Дух е обаче нито сътворен, нито роден, а
изхожда от Отца и Сина; само така ще бъдат държани далеч от
изповеданието на вярата всички частни мнения и понятийни новости, и с тези думи и изрази ще бъде подкрепено изповеданието на
вярващите, установено в Символа от светите и вселенски събори
(352,11-22).46
От ръкописа Vat. lat. 7207 се вижда, че тъкмо това последно предупреждение е
почетено от краля с едно утвърдително summe.47 Очевидно Карл Велики е настоявал да бъде държан в течение относно процеса на съставяне на Opus Caroli regis
и тъкмо в тази глава документира на шест места личното си одобрение.48 Подкрепени при това са именно онези изрази, които подчертават нормативността
на Символа и неговите фундаментални твърдения: божествеността на Духа,
Неговата творческа дейност и релационното диференциране на тринитарните
Лица. Това кореспондира със зачертаването на първоначалния заключителен пасаж, който е имал за цел още веднъж да обоснове каролингската позиция чрез
съборния и отеческия авторитет.49 „Този подробен финал на главата не решавал
спорния въпрос, а по-скоро давал база за по-нататъшна учена дискусия. И тъкмо
това не е било искано: Opus Caroli е трябвало да бъде последна, неподлежаща на
дискусия инстанция”50. В края на системните и библейски рефлексии върху filioque
се маркира следователно с острота разделителната линия между вяра и мисловно усвояване на вярваното. Когато в хода на антиадопцианистката последна
редакция на Opus Caroli regis Никео-Константинополският символ е бил заменен
с Пелагиевия, защото неговата терминология може да служи за оръжие в борбата срещу адопцианизма, авторите въвеждат една непоследователност, чрез
45

Isidorus Hispanensis, Diff. II 3,11 (352,6-8 = PL 83, 72A): „Si enim humanae nativitatis Christi secreta non
capimus, divinae naturae mysteria quomodo capiemus?“
46

За това въздържание вж. Augustinus, Trin. XV 27,49 (CChr.SL 50A, 531,60-64); Fid. symb. IX 20 (CSEL 41,
26,22-24 ZYCHA); C. Maxim. II 14,1 (PL 42, 770).
47

Относно дискусията за „тиронските маргиналии” вж. VON DEN STEINEN 1932, особ. 237; FREEMAN 1998,
48-50. – Предупреждението е сходно с апела на Карл Велики в писмото му от 794 г. до испанските епископи.
48

Cf. VON DEN STEINEN 1932, 232-235: „catholice“ (346,20: Духът изхожда „neque quasi posterior tempore aut
minor potestate aut alterius substantiae“); „bene“ (347,11; 348,25: Духът е creator и Deus, Apg 5,3f.); „catholice“
(349,10: Духът живее в човешкото тяло, 1 Kor 6,20); „perfecte“ (350,22: относно тринитарните релации ingenitus
– genitus – procedens); „summe“ (352,15).
49

Op. Car. III 3 (353,29-42): „Catholicae fidei professio... a sanctis patribus Hilario, Atanasio, Augustino, Ambrosio,
Hieronimo, Gregorio vel ceteris huismodi, qui pene omnibus Latinis lectoribus noti sunt, prolata et ecclesiae tradita
esse dinoscitur, qui et armis spiritalibus contra fidei hostes viriliter certaverunt et lampade divini verbi caliginosas
ignorantiae tenebras a fidelium pectoribus depulere“.

50

VON DEN STEINEN 1932, 235.
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която „сумата на тази бойна глава, довела до много по-нататъшни следствия”
губи еднозначност. В последна сметка, ставало е дума за „простия Символ в
наложилата се сред франките форма, за отхвърлянето на произволно-новото, за
назоваването на висшия авторитет, на вселенските събори”.51 В съответствие
с това е трябвало от тази страна на разделителната линия да не цари никаква
двузначност, в което вече се набелязва тенденцията от следващите години за
прокламиране на една-единствена формула като православно изповедание.
Превод от немски: Георги Каприев

51

Ibid., 236.
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Ейбрахам Джошуа Хешел (1907 - 1972) е един от водещите еврейски мислители на ХХ в. Роден в Полша; на двадесет годишна възраст започва
обучението си в Берлинския университет, където защитава докторат.
Междувременно преподава Талмуд във Висшето училище за изучаване на еврейството (Берлин). През 1937 год. Мартин Бубер го посочва за свой приемник в Организацията за еврейско образование за възрастни, както и в
Еврейския образователен дом във Франкфурт на Майн. През м. октомври
1938 год. нацистите депортират Хешел в Полша, където той преподава
в продължение на осем месеца във Варшавския еврейски институт. След
това Хешел бяга в Лондон, където учредява Института за еврейско образование. Окончателно се установява в САЩ, където последователно преподава философия в Хибрю юниън колидж (Синсинати) и в Американската еврейска богословска семинария (професор по еврейска етика и мистицизъм).
В периода на подготовката на Втория Ватикански събор на Католическата
църква Хешел сътрудничи на дейците, подготвящи съборните документи в
частта им, отнасяща се до отношението на християнството към юдаизма. Човекът не е сам (1951), една от най-популярните работи на Хешел,
представя неговите схващания за връзката между човека и Бог в светлината на юдейското схващане за радикалната разлика между човешкото и
божественото. Фондация „Комунитас” подготвя издаването на тази книга
на български език.

Абрахам Джошуа Хешел

Из Човекът не е сам
1. УСЕЩАНЕТО ЗА НЕИЗРАЗИМОТО
В природата има три аспекта, които направляват вниманието на човека: сила,
очарование и величие. Човекът използва силата, наслаждава се на очарованието
и се изпълва с благоговение от величието. Ние приемаме за дадено, че съзнанието на един човек трябва да бъде чувствително към очарованието на природата.
Приемаме за дадено и това, че този, който не се впечатлява от гледката на
земята и небето, който няма очи за величието на природата и усет за възвишените неща, не е човек в широкия смисъл на думата.
Но защо? Каква работа ни върши всичко това? Усетът за величие няма никаква
социална или биологична цел; много рядко някой е в състояние да сподели своята
преценка за възвишеното или да я добави към научните си познания. Възприятията на възвишеното не носят и физическо удоволствие, нито пък хранят суетата
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ни. Тогава защо се излагаме на обезпокоителното предизвикателство на нещо,
което се съпротивлява на нашия стремеж към познание – на нещо, което може
дори да ни изпълни със страх, меланхолия или примирение? И все пак ние настояваме, че е недостойно за един човек да не забелязва онова, което е възвишено.
Вероятно по-значимо от факта, че ние имаме усет за космичното, е съзнанието
ни за нуждата да имаме такъв усет – сякаш става въпрос за някакъв императив, принуда да се обръща внимание на това, което е отвъд нашето разбиране.

Усещането за неизразимото
Силата на изразяването не е човешки монопол. Да се изразяват и да общуват
в някаква степен могат и животните. Това, което характеризира човека, е не
просто неговата способност да създава думи и символи, но и обстоятелството,
че той е принуден да прави разлика между изречимото и неизречимото – да се
чувства удивен от това, което съществува, но не може да бъде изказано с думи.
Именно чувството за възвишеното би трябвало да смятаме за корен на творческите дейности на човека в изкуството, мисълта и благородния живот. Точно както
никое растение никога не е показало по съвършен начин скритата жизненост на
земята, така и никое произведение на изкуството никога не е успяло да изрази
дълбочината на неизречимото, в чиято светлина живеят душите на светиите,
поетите и философите. Опитът да предадем това, което виждаме, но не можем да
изкажем, е вечната тема на недовършената симфония на човешкия род – едно начинание, в което никога не може да се постигне съответствие. Само тези, които
живеят с думи назаем, вярват в дарбата на изразността им. Един чувствителен
човек знае, че вътрешното, най-същественото, никога не се изразява. По-голямата
част – и често най-добрата – от това, което се случва в нас, е наша лична тайна;
с нея трябва да се борим сами. Раздвижването на сърцата ни, когато гледаме небосвода, осеян със звезди, е нещо, което никой език не може да обясни. Това, което
ни поразява с неугасващо удивление, не е нещо, което можем да схванем и предадем,
а нещо, което се намира близо до нас, но отвъд способността ни да го разберем;
нещо в качествения, а не в количествения аспект на природата; не нещо, което
сме неспособни да достигнем във времето и пространството, а истинното значение, източник и цел на битието – това е, с други думи, неизразимото.

Срещата с неизразимото
Неизразимото обитава в еднаква степен чудесните и обикновените неща, великите и обикновените факти на реалността. Някои хора усещат това качество през
големи интервали от време и след изключителни събития; други го виждат в обикновени случки, във всяка гънка и зад всеки ъгъл – ден след ден, час по час. За тях
нещата са лишени от баналност; за тях биването не се съчетава с безсмислието.
Те чуват спокойствието, което изпълва света въпреки шума, който вдигаме, и въпреки нашата ненаситност. Независимо колко дребни и прости са нещата – парче
хартия, залък хляб, дума, въздишка, те крият и пазят една безкрайна тайна. Надзърване на Бога? Сродство с духа на биването? Вечен проблясък на някаква воля?
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Разделете се с понятията, в които сте предубедени, потиснете склонността
си да повтаряте и да узнавате, преди да сте видели, опитайте се да видите
света за пръв път с очи, които не са затъмнени от памет или пожелаване, и ще
забележите, че вие и нещата, които ви заобикалят – дървета, птици, столове
– приличате на успоредни линии, които са разположени близко една до друга и
никога не се пресичат. Вашата претенция, че познавате света, бързо изчезва.
Как се опитваме да схванем света? Разсъдъкът се интересува от природата на
реалността и доколкото не може да работи без своите инструменти, той приема, че наличните явления съответстват на неговите категории в съответствие
с интереса му. Но когато все пак се опитаме да се срещнем с реалността лице в
лице, без помощта на думи или понятия, ние осъзнаваме, че това, което разумът
може да разбере, е само тънка повърхност на нещо дълбоко неразкрито, просто
лека вълна на една вкоренена тишина, която има имунитет срещу любопитството и любознателността подобно на листака на дърво, отдалечено в мъгла.

Има ли вход към същността?
Анализирайте, претеглете и премерете едно дърво, както пожелаете, наблюдавайте и опишете формата и функциите му, неговото зараждане и законите, на
които то се подчинява; при все това няма да се постигне опознаване на същността. Гледането на нещата с посредничеството на собствените ни мисли
си остава нещо като гадаене с магическа кристална топка – картините, които
получаваме, по случайност са част от истината, но това, което виждаме, е
мислен образ на нещата, а не самите неща. Забързани по тясната пътека на
времето, човекът и светът нямат обща спирка, някакво настояще, в което да
могат да се опознаят. Мисленето никога не споделя едно и също време със своя
обект, тъй като то следва процеса на възприятие, който се е случил предварително. В мислите си ние винаги се занимаваме с посмъртни обекти. Действието винаги следва възприятието, мисленето разполага единствено със спомени.
Неговият обект е нещо от миналото, момент преди последния – толкова близо
и същевременно толкова далече. Следователно знанието е низ от припомняния и
доколкото възприятията ни са винаги непълни и откъслечни, последваща комбинация от случайни спомени. Ние рядко откриваме – преди да мислим, най-напред
си припомняме; виждаме настоящето в светлината на това, което вече знаем.
Вместо да вникваме, непрестанно сравняваме и никога не сме напълно свободни
от предразсъдъци. Паметта много често е пречка за творческия опит.
Мисленето е оковано в думи, в имена, а имената описват това, което е общо
между различните неща. Имената не улавят индивидуалното и уникалното в реалността. И все пак умът ни неизбежно прави компромис с думите и имената.
Това е една допълнителна причина, поради която ние рядко намираме вход към
същността. Дори не можем задоволително да отговорим на въпроса какво е
това, което изпускаме.
Нужно ли е да се изкачим върху грамадата от идеи, за да научим, че нашите
решения са само енигми, а нашите думи – прояви на невнимание? Пред умовете
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ни е разтворен свят, пълен с неща, но често изглежда, че умът е просто сито,
в което се опитваме да удържим постоянното течение на реалността, и има
моменти, когато той е пометен от вълната на неизследваемото – тя обичайно
бива възпирана, но никога не се отдръпва.

Несъответствието между душа и разум
Съзнанието за непознатото предхожда съзнанието за познатото. Дървото на
познанието расте върху почвата на потайностите. Умът има до себе си не
понятия, думи, имена, а безименното, неизказаното, биващото. Защото, макар
да е вярно, че даденото, разкритото е до нашия опит, вътре в опита е другостта, отдалечеността, до която стигаме. Понятията са хубави закуски, с
които се опитваме да утолим удивлението си. Опитайте се да мислите самата
реалност, забравете за това, което знаете, и тутакси ще осъзнаете какъв
тежък глад изпитвате. Не бива да очакваме, че мислите ще ни дадат повече
от това, което съдържат. Душата и разумът не са едно и също нещо. Сякаш
понятията и нашият собствен аз са странници, които са се срещнали някъде
в безкрайността на времето и са станали приятели. Те често другаруват и
често се разделят заради взаимна изгода. Колкото по-изострено е съзнанието
за непознатото и колкото по-устойчиво е непосредственото схващане на реалността, толкова по-отчетливо и неотстъпчиво става нашето осъзнаване на
това несъответствие.
Точно както лекомислените хора отъждествяват явното с реалното, така и другите приравняват изразимото и неизразимото, логическото и свръхлогическото,
понятията и нещата. И точно както критическата мисъл има съзнание за това,
че не е идентична със своя обект, така и нашата саморефлективна душа носи
в сърцето си съзнание за самата себе си, различно от логическото съдържание
на своите мисли.
Съзнанието за неизразимото е това, с което нашето търсене трябва да започне. Философията, съблазнена от обещанието на познатото, често е предавала
съкровищата на по-висшето неразбиране на поетите и мистиците, въпреки че
без усещането за неизразимото не съществуват никакви метафизически проб
леми, никакво съзнание за битието като битие, за ценното като ценно.
Търсенето на разума приключва при бреговете на познатото; в огромното пространство отвъд може да витае само усещането за неизразимото. Само то
познава пътя до онова, което е отдалечено от опита и разбирането. Нито едно
от тези двете няма земноводна природа – разумът не може да настъпи отвъд
бреговете, усещането за неизразимото няма място там, където измерваме и
претегляме.
Ние не напускаме брега на познатото в търсене на приключения и неизвестности или защото разумът не може да намери отговор на въпросите ни. Ние
плаваме, защото умът ни е като фантастична раковина, в която чуваме вечен
шепот от вълните отвъд брега, щом я допрем до ухото си.
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Като жители на две царства, ние трябва да се придържаме към две клетви за
вярност – в едно царство усещаме неизразимото, а в друго назоваваме и използваме реалността. Между тях създаваме система от препратки, но никога не можем да запълним междината. Те са толкова далече и толкова близко помежду си,
колкото са и времето и календарът, цигулката и мелодията, животът и това,
което е отвъд последния дъх.
Ние изследваме сетивните явления с разума си, а святото и недоказуемото дочуваме с усещането за неизразимото. Силата, която вдъхновява готовността
на саможертвата, мислите, които отглеждат смирение във и зад ума, не са
тъждествени със занаята на логиците. Чистотата, за която никога не спираме
да мечтаем, неизказаните неща, които ненаситно обичаме, видът на благото,
заради което умираме или изтляваме живи – тях никой разум не може да осигури. Това, от което извличаме вкуса на святото, радостта от нетленното, е
неизразимото.

2. РАДИКАЛНОТО УДИВЛЕНИЕ
Разум и учудване
Най-голямата пречка пред познанието е нашата приспособеност към общоприети понятия, към мисловни клишета. Учудването или радикалното удивление
– състоянието на неприспособеност към думи и понятия – е следователно необходимо условие за автентично усещане на това, което е.
Когато погледнем очи в очи биващото като биващо, ние осъзнаваме, че можем да
гледаме света с две способности – с разум и с учудване. Чрез първата способност се опитваме да обясним или да пригодим света към понятията си, а чрез
втората – да пригодим умовете си към света.
По-скоро учудването, а не съмнението е коренът на познанието. Съмнението
възниква по дирите на знанието като колебание между две противоположни
гледища; като състояние, в което убеждение, което сме имали по-рано, започва
да се разклаща. То призовава сметките на ума за реалността и изисква проучване и проверка на това, което се съхранява в ума. С други думи, работа на
съмнението е да проверява сметките на ума за реалността, а не да се занимава
с реалността – то се занимава със съдържанието на възприятията, а не със
самите възприятия.
Съмнението не се прилага към това, за което имаме непосредствено съзнание.
Не се съмняваме в съществуването си, в това, че виждаме, ние просто питаме
дали познаваме това, което виждаме, или дали това, което виждаме, е точно
отражение на онова, което съществува реално. Така че съмнението се появява
тогава, когато възприятията вече са кристализирали в понятия.
Съмнението, значи, е междуведомствена дейност на ума. Първо виждаме, после
отсъждаме и формираме мнение и след това започваме да се съмняваме. Тоест
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да се съмняваме означава да подлагаме на въпрос това, което сме смятали за
вярно в предишен момент. Съмнението е акт на обжалване, процедура, при която едно логично съждение се изважда от паметта и се предоставя на ума за
повторна проверка. Съответно, преди да можем да се съмняваме, първо трябва
да отсъдим и да се почувстваме убедени в съждението си. Но ако трябва да
знаем, за да можем да питаме, ако трябва да чувстваме убеденост, за да можем
да се съмняваме, то съмнението не би могло да бъде в началото на познанието.
Учудването отива отвъд познанието. Ние не се съмняваме, че се съмняваме, но
сме удивени от способността си да се съмняваме, удивени сме от способност
та си да се учудваме. Този, който е муден, ще упрекне съмнението; този, който е
сляп, ще упрекне учудването. Съмнението може да постигне някаква крайна цел,
учудването е завинаги. Учудването е състояние на ума, в което не гледаме на
реалността през решетъчния прозорец на запаметени знания; то е състояние, в
което нищо не се приема за дадено. В духовен смисъл ние не можем да живеем,
ако просто повтаряме знания, които са унаследени или получени назаем. Попитайте душата си какво знае, какво приема за дадено. Тя ще отговори, че нищо
не се приема за дадено – всяко нещо е изненада, биването е невероятно. Ние
сме удивени от това, че изобщо виждаме нещо; удивени не само от определени
ценности и неща, но от неочакваността на биването като такова, от факта,
че изобщо има биващо.

Философията започва с учудването
Философия, която започва с радикално съмнение, свършва с радикално отчаяние.
Именно принципът dubito ut intelligam1 подготвя почвата на модерните евангелия
на отчаянието. „Философията започва с удивлението” (Платон, Теетет, 155d),
в състояние на ума, което бихме искали да наречем тавматизъм (от thaumazw –
съмнявам се)2 като различно от скептицизма.
Дори преди да понятизираме това, което сме възприели, ние сме удивени отвъд
думите, отвъд съмнението. Можем да се съмняваме във всичко, освен в това, че
сме поразени от удивление. Когато се съмняваме, задаваме въпроси; когато се
удивяваме, дори не знаем как да зададем въпрос. Съмненията могат да се разрешат, радикалното удивление никога не може да бъде изтрито. В света няма
отговор за радикалното удивление на човека. Под пенливото море на нашите
теории и научни обяснения се намира аборигенската колиба на радикалното удив
ление.
Радикалното удивление има по-широк обхват от всяко друго човешко действие.
Докато всеки акт на възприятие или познание има за обект някакъв отрязък от
реалността, радикалното удивление е обърнато към цялата реалност – не само
към това, което виждаме, но към самата способност да виждаме, към нашия
собствен аз, който вижда и е удивен от способността си да вижда.
1

[Съмнявам се, за да разбера.]

2

[Sic; разбира се, глаголът означава „учудвам се, удивявам се”.]

35

Християнство и истина

Тайнството в разума
Неизразимото не е някаква главоблъсканица за ума, като например проблема за
вулканичните изригвания. Не е нужно да стигаме до крайната цел на разсъждението, за да се срещнем с него. Както отбелязахме по-горе, неизразимото
е нещо, с което се срещаме навсякъде и по всяко време. Дори самият акт на
мислене озадачава нашето мислене, точно както всеки умопостигаем факт е –
в качеството си на факт – просмукан с озадачаващо равнодушие. Не царува ли
тайнството вътре в разума, във възприятието, в обяснението? Къде е саморазбирането, което може да разгърне чудото на собственото ни мислене, което
може да обясни лекотата, с която изпразваме конкретното чрез чаровете на
абстракцията? Коя формула може да обясни и разреши енигмата на самия факт
на мисленето? То не е нито мисъл, нито предмет, а изтънчена магия, която ги
слива.
Това, което ни изпълва с радикално удивление, не са отношенията, които обхващат всички неща, а фактът, че дори най-малкото възприятие е най-голяма
енигма. Най-неразбираемият факт е фактът, че ние изобщо разбираме.
Невъзможно е да бъдем спокойни и да почиваме на идеи, които са се превърнали
в навици, на теории, „извадени от консервни кутии”, в които са съхранени нашите прозрения или прозренията на други хора. Ние никога не можем да изоставим
безпокойството си в сейфа на мненията, нито пък да предоставим силата му на
други и така да получим прозрение за тяхна сметка. Трябва да пазим учудването
си, нетърпението си живо. И ако някога се провалим в нашия поход за прозрение,
то няма да е, защото такова не може да бъде намерено, а защото не знаем как
да живеем или как да имаме усет за нарцистичната склонност на ума да се
влюбва в самия себе си – склонност, която отсича мисълта от корен.
Дървото на познанието и дървото на живота са пуснали корени в една и съща
почва. Но понеже се заиграва с ветровете и лъчите, дървото на познанието
често ражда лъскави сухи листа вместо плодове. Дори листата да повехнат,
сокът не трябва да пресъхва. Колко струва изтънчената спекулация без първичното прозрение за светостта на живота – прозрение, което се опитваме да
преведем на разумния език на философията, в религиозния начин на живот, във
формите и гледките на изкуството? За да поддържаме тази смес и потока на
това прозрение във всички мисли, така че дори в съмнението ни неговият сок
да не престава да тече, това означава да се храним от почвата на съзидателното в цивилизацията и религията – почва, от която могат да се лишат само
изкуствените цветя.
Усещането за неизразимото не приспива похода на мисълта, а напротив – обезпокоява спокойното и разпечатва потиснатата ни способност да се впечатляваме. Пристъпването към неизразимото преминава през дълбините на познанието, не през неукото животинско зяпане. За умовете на тези, които не правят
фундаменталната грешка да приемат за познат свят, който е непознат, да пос
тавят решението преди загадката, изобилието на изразимото никога не може
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да измести света на неизразимото.
Душите, които са съсредоточени и не се препъват при първата гледка, за да
паднат обратно върху думите и полуготовите понятия, с които паметта е изпълнена, могат да наблюдават планините, сякаш са жестове на възхвала. За тях
всяка гледка е внезапност, докато очите, които не различават светкавицата в
тъмнината на нещата, възприемат само поредици от клишета.

Опит без израз
Ние винаги преследваме думите, а думите винаги отстъпват. Но най-великите
преживявания са тези, за които нямаме израз. Да живеем само от това, което
можем да кажем, е все едно да се въргаляме в прах, вместо да разкопаваме почвата. Как да игнорираме тайнството, от което сме част, в което участваме
поради самото си съществуване? Как да останем глухи за пулса на космичното,
който изтънчено отзвучава в собствените ни души? Най-личното е най-загадъчно. Единствено учудването е компасът, който може да ни отведе до полюса на
смисъла. Докато влизам в следващата секунда от живота си и пиша тези редове, аз усещам, че да бъда поразен от загадката и да спра за момент – вместо
да побегна и да забравя – означава да живея в сърцевината.
Да добиеш усет за неизразимото означава да се разделиш с думите. Същността
– допирателната на кривата на човешкия опит – лежи отвъд пределите на езика.
Светът на предметите, които възприемаме, е само воал. Неговото пърхане е музика, украшенията му са наука, но това, което укрива в себе си, е неразгадаемо.
Мълчанието му остава запечатано – никакви думи не могат да го отнесат.

Коренът на разума
Дължим ли всичко, което знаем, на дискурсивното мислене? Нашата силогистична сила ли води цялата битка? Разсъждаването не е единственият двигател на
духовния живот. Кой не знае, че в нашите убеждения се съдържа повече, отколкото е кристализирало в дефинируеми понятия? Погрешно е да се допуска, че в
съзнанието ни няма нищо, което преди това не е било във възприятието или в
аналитичния разум. Много от мъдростта, присъща на съзнанието ни, е по-скоро
корен, отколкото плод на разума. В душите ни има повече песни, отколкото езикът е способен да произнесе. Когато сме отделени от изконните си прозрения,
дискурсивният ум се превръща в бедняк, а когато открием, че понятията не носят покой на необузданото ни съзнание и не утоляват жаждата ни за пълнота,
ние се обръщаме към източника на мисълта, към безкрайния бряг, който лежи
през логическото. Точно както умът е способен да образува понятия с помощта
на сетивни възприятия, така той може да извлича и прозрения от измерението
на неизразимото. Прозренията са корените на изкуството, религията и философията и трябва да бъдат признати за общи и изначални факти на духовния
живот. Начините на творческото мислене не винаги съвпадат с тези, които
посочват традиционните логици; до царството, в което геният е у дома си, в
което прозрението работи, логиката трудно може да намери достъп.
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3. СВЕТЪТ Е АЛЮЗИЯ
Познавателно прозрение
Ние не добиваме усет за неизразимото по заобиколен път, чрез аналогия или
дедукция; не мислим за него in absentia. То се усеща по-скоро като нещо непосредствено дадено с прозрение, което е безкрайно и не може да се получи чрез
логическо следване, логически и психологически е преди съждението, преди схващането на предмета в категориите на ума; то е всеобщо прозрение в обективен
аспект на реалността, на което всички хора са способни по всяко време; не празнословието на незнанието, а връхната точка на мисълта, присъща на климата,
който царства по върховете на интелектуалното усилие, където се появяват
творби като последните Бетовенови квартети. Това е познавателно прозрение,
тъй като усещането, което то предизвиква, е определено допълване на ума.

Всеобщо възприятие
Усещането за неизразимото не е езотерично умение, а способност, с която
са дарени всички хора; то е във възможност толкова всеобщо, колкото зрението или способността за строене на силогизми. Защото човек е дарен както със способността да познава дадени аспекти на реалността, така и със
способността да знае, че има повече от това, което знае. Неговият ум се
занимава както с неизразимото, така и с изразимото, а усещането за радикално
удивление е всеобщо валидно като принципа на противоречието или този на
достатъчната причина.
Точно както телесните неща се съпротивляват на спонтанните ни пориви и
именно това съпротивление ни кара да вярваме, че тези неща са реални, а не
въображаеми, така и неизразимото оказва съпротива на нашите категории.
Това, което се възприема с усещането за неизразимото, е нещо обективно, което
не може да се схване от ума или улови от въображението или чувството, нещо
реално, което по самата си същност е отвъд обсега на мисълта и чувствата.
Преди всичко ние усещаме не самите себе си, нашето вътрешно настроение, а
една транссубективна ситуация, по отношение на която нашата способност
губи сила. Субективен е начинът, а не материята на възприятието ни. Нашето
радикално удивление реагира на тайнството, но не го създава. Вие и аз не сме
изобретили величието на небосвода, нито сме дарили човека с тайнството на
раждането и смъртта. Ние не създаваме неизразимото – ние го срещаме.
Нашето усещане за него присъства във възможност във всяко възприятие, във
всеки мисловен акт и във всяка наслада или оценка на реалността. Тъй като то
е безспорен факт, никоя човешка теория не би била пълна, ако то бъде пренебрегнато. За това свидетелстват безстрашните триумфиращи учени, които са
по-смирени от всякога, след като се доберат до върха.
Субективно е отсъствието, не присъствието на радикалното удивление. Такова
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отсъствие е знак за плах равнодушен ум, за неразвито усещане за дълбочината
на нещата.
Следователно неизразимото може да се провери от всеки неподправен човек,
който трябва да се срещне с него в собствения си чист опит. Затова всички
думи, които сочат към неизразимото, са разбираеми за всекиго.
Без понятие за неизразимото би било невъзможно да се обяснят разнообразните опити на човека да изрази или изобрази реалността, различните философии,
поетически визии или творчески репрезентации, съзнанието, че ние все още сме
в началото на усилието си да назовем това, което виждаме за самите себе си.
Характеризирахме възприятието на неизразимото като всеобщо. Но ако неговото съдържание не може да бъде съобщено, как тогава сме сигурни, че то е едно
и също при всички хора?
На това можем да отговорим, че макар да сме неспособни било да дефинираме,
било да опишем неизразимото, ние имаме способността да го посочим. Тъкмо по
изявителен, а не по описателен начин ние можем да предадем на другите онези
страни на нашето възприятие, които са познати на всички хора.
Възприятията на красивото също не могат да се изразят с определения и понеже това, което усещаме, не е едно и също във всички отношения, наличните
описания са изключително разнопосочни. И все пак ние предполагаме, че в общи
линии те всички имат сходно значение. Това е така, защото в описанията читателят разпознава същината на едно възприятие, което той споделя, макар
самите те да се различават толкова много по между си.

Алюзорността на биващото
Неизразимото не е синоним на неизвестното или неописуемото – неговата същина не е в това, че е загадка, че е скрито зад завесата.
Това, което срещаме в нашето възприятие на върховното в нашето радикално
удивление, е една духовна указваща сила на реалността, една алюзорност за
трансцендентно значение. В своето величие светът е пълен с духовно лъчение,
за което ние нямаме нито име, нито понятие.
Ние сме поразени с усещане за огромна скъпоценност на биващото; скъпоценност, която не е предмет на анализ, а причина за учудване; тя е необяснима,
безименна и не може да се определи или да се постави в някоя от категориите
ни. Да, ние имаме сигурност без познание – тази скъпоценност е реална, без
да може да се изрази. Тя не може да бъде съобщена на другите; всеки човек
сам трябва да я открие. В дадени моменти от търсенето на неизразимото ние
сме толкова сигурни в ценността на света, колкото и в съществуването му.
Трябва да има ценност, заради която си е заслужавало светът да започне да
съществува. Може да се съмнявате в това дали светът е съвършен. Но дори да
се признае за несъвършен, скъпоценността на величието му е извън съмнение.
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Така, макар неизразимото да е дума за отрицание, която указва границите на
изразяването, неговото съдържание по необходимост е утвърдително и указва
алюзорност за нещо смислено, за което ние не разполагаме с никакви изразни
средства. Обичайно смятаме за смислено това, което може да се изрази, а за
безсмислено – онова, което не може. Но приравняването на смисленото и изразимото пренебрегва огромна област на човешкия опит и се опровергава от
нашето усещане за неизразимото, което е чувство за алюзорност за смисъл и
липса на способност за изразяване. Че усещането на неизразимото е чувство
за смисъл, се разкрива от факта, че вътрешният отговор, който то поражда, е
такъв на страхопочитание или благоговение.

4. БИВАНЕТО Е ЗНАЧЕНИЕ
Универсалността на почитанието
Почитанието е отношение, което е присъщо на човешкото съзнание в същата
степен като изпитването на страх пред опасността или на болка след нараняване. Множеството на обектите на почитание може да бъде различно, самото
почитание е характерно за хората във всички цивилизации. Нека обсъдим един
доста обикновен и вероятно всеобщ пример на такова отношение, чиято вътрешна структура ще се окаже със сигурност една и съща във всички останали случаи
– независимо какъв е обектът на почитание. Очевидно е, че ние никога не можем
да се присмеем на звездите, да се подиграем или да се надсмеем на целокупното
биващо. Върховното величие предизвиква непоколебимо, решително почитание. Далече от необятното, затворени в собствените си понятия, можем да презрем и
поругаем всичко. Но когато стоим между земята и небето, ние сме смълчани от
гледката...
Защо е невъзможно да бъдем надменни в лицето на вселената? Заради някакъв
страх? Звездите не могат да ни сторят нищо лошо, ако им се присмеем. Може би
причината е страх, който сме наследили от първобитните си предшественици,
някакво атавистично суеверие, което трябва да бъде отхвърлено? Никой непредубеден човек не може в присъствието на величието да обяви това почитание за
безсмислено или глупаво. Или пък е заради по-висша форма на егоизъм? Няма човек
със здрав разум, който би могъл да почита желанието да тачи самия себе си. Почитанието винаги е заради другиго; не може да има почитание пред самия себе си.
Незнанието не е причина за почитание. Непознатото като такова не ни изпълва с почитание. Ние не изпитваме подобни чувства пред обратната страна на
луната или пред това, което ще се случи утре. Това настроение не се събужда
и от мощта или от голямото количество. За нас достойни за почитание са не
боксьорът или милионерът, а крехкият възрастен човек или собствената ни
майка. Не благоговеем пред някакъв обект и заради красотата му, пред дадено
твърдение заради логическата му последователност или пред институция заради нейната целесъобразност.
Никога не благоговеем също и пред познатото; защото за познатото имаме
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схващане, а благоговеем само пред онова, което ни надхвърля. Ние благоговеем
не пред правилния ритъм на годишните сезони, а пред онова, което го прави
възможен; не пред изчислителния апарат, а пред ума, който го е изобретил; не
пред слънцето, а пред силата, която го е създала. Благоговеем пред това, което
е изключително скъпоценно – морално, интелектуално или духовно.
Почитанието е един от отговорите на човека за присъствието на тайнството.
Това е причината, поради която – за разлика от други емоции – то не припира
да бъде изговорено. Когато изпитваме почитание, устните ни нямат нужда от
думи, понеже знаят, че ако проговорим, ще се покварим. В такива моменти говоренето е охулващо. Всичко, което желаем, е да спрем, да бъдем тихи, така че
моментът да продължи. Това прилича на слушането на велика музика; на начина,
по който тя събира реколтата от плодородната почва на мълчанието; ние сме
понесени от нея и не сме в състояние да  поставим оценка. Смисълът на нещата, пред които благоговеем, е огромен и отвъд силите на разбирането ни. За
него ние не притежаваме категории и бихме го разрушили, ако се опитаме да го
оценим според обичайните си категории; по същество то ги надхвърля.

Почитанието – категоричен императив
Може да се изкаже възражението, че психологическата реакция не е доказателство за онтологически факт и ние никога не можем да заключим за даден
обект, като изхождаме единствено от чувствата на някого за него. Чувството
на почитание често може да бъде резултат от погрешно разбиране на обичаен
факт; някой може да се изпълни със страхопочитание от изкуствено представ
ление или демонстрация на лоша сила. Разбира се, това възражение е валидно.
И все пак това, от което заключаваме, не е самото чувство на почитание, а
интелектуалната сигурност, че срещу лицето на тайнството и величието на
природата ние трябва да отвърнем с почитание; това, от което правим заключение, не е психологическо състояние, а основна норма на човешкото съзнание,
категоричен императив. Наистина, обосноваността и задължителността на
почитанието се радват на такава степен на сигурност, каквато няма дори в
аксиомите на геометрията.
Ние не усещаме тайнството, защото чувстваме нужда за това, точно както не
забелязваме океана или небето, понеже желаем да ги видим. Усещането на тайнството не е произведение на волята ни. То може да се потисне от волята, но никога не се поражда от нея. Тайнството не е произведение на нуждата – то е факт.
Тази метла на тайнството не е мисъл в ума ни, а изключително силно присъствие отвъд ума. Като утвърждаваме, че неизразимото е духовно реално, независимо от нашето възприятие, ние изобщо не засягаме идеята за съществуването, точно както не го правя и когато твърдя, че „това е океан”, докато съм
отнасян от вълните. Неизразимото е там, преди да сме оформили идея за него.
Неговият собствен дух е надежден свидетел за човешкия дух, че тайнството
не е безсмислица, че напротив, познатите и възприемаеми неща са заредени с
неговия смисъл, който наелектризира и разсъблича сърцето.
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Значението извън съзнанието
Допускането ни, че нещата имат значение, което може да вдъхва почитание в
човешкото съзнание, предполага един принцип, който може да изненада много
читатели; а именно, че значението е нещо, което се случва извън съзнанието в
обективните неща – независимо от субективното усещане за него. Ние действително твърдим, че значенията, просто като факти, са независими от структурата на човешкото съзнание и се дават със или във нещата и събитията.
В абстрактния анализ правим разлика и разграничаваме факта от значението,
но в самото възприятие те са дадени заедно. Не съществуват голи, неутрални
факти. Биващото като такова е немислимо; то винаги има някакво значение.
Значението не е човешки дар за реалността. Да се допусне, че реалността е
хаотична, лишена от значимост, докато човекът не пристъпи към нея с магическото докосване на съзнанието, би означавало да се отрече, че природата
работи според закони. Същността на мисленето е по-скоро откривателска, отколкото изобретателска.
Във възприятието на обикновения човек фактите се явяват с минимална значимост, докато за човека на изкуството фактът е преизпълнен със значение;
нещата му съобщават повече значения, отколкото той е способен да приеме.
Творческият живот в изкуството, науката и религията е отрицание на допускането, че човекът е източник на значимостта; той само предоставя своите
категории и изразни средства на значение, което е някъде там. Само тези,
които са изгубили усета си за значимост, биха настоявали, че цел на живота е
изразяването на самия себе си, а не изразяването на света.
Превод от английски: Мартин Осиковски
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Невена Димитрова

Добродетел и практика:
рефлексии върху св.
Максим в богословието от
последното столетие

Тъй като нищо не е единосъщно в себе си,
а само като отнесено като друго към друго.1
Св. Максим Изповедник е в центъра на оживени дискусии в днешно време. Библиографията с изследвания от различни области на познанието продължава да
нараства2. Интересът върху богомислието на един от най-значимите Отци на
Църквата се простира отвъд конфесионалните граници между православни, протестанти, римокатолици, като същевременно достига пределите на философия,
психология, дори на точните науки. Св. Максим е пример за всеобхватната природа на богословието – няма област или аспект на познанието, които би трябвало да остават извън неговите рамки: космология, антропология, еклесиален и
духовен живот и т.н.3
Св. Максим е наричан най-универсалният мислител на седмото столетие и вероятно поради ролята му на медиатор е смятан за един от малкото богослови
1

Ep 15 (PG 91, 545 AB).

2

Knezevic, Mikonja. Maximus the Confessor (580-662): Bibliography, Bibliographia serbica theologica (BST),
Belgrade, 2012.
3

Вж. Zizioulas, John. Person and Nature in the Theology of St. Maximus the Confessor.
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в областта на икуменизма от Патристичната епоха. Сред най-плодотворните
страни на богословието от последните десетилетия на ХХ век са обучението
по патристика като цяло, както и изучаването на различни аспекти от богомислието именно на св. Максим. Възприемането му като „Светец за Изток и Запад”4
и медиаторният потенциал на задълбочените му богословски построения за
източното, както и за западното християнство са от изключително значение
за съвременния богословски дискурс. В ерата на свръхинформацията и разделенията можем да научим много от Традицията ни, изработена от Отците. Св.
Максим се извисява като най-значимия богослов от т.нар. Византийски период,
макар богомислието му да има своето отвъдвремево значение и приложимост.
Изборът на креативни интерпретации или рефлексии върху един от най-значимите Отци на Църквата трябва да бъде направен въз основа на актуалността на
проблемите и влиянието на мисълта на св. Максим върху релевантна за нашето
време тема.
Две са основните насоки на следния текст:
1.

Религиозното и секуларно разбиране на етиката, от една страна, представя
диалога между философия и богословие: нормите и законите срещу етиката
на добродетелите. В историята на философията след Просвещението моралният дълг, нормата и универсалният закон са поставени в опозиция на
добродетелта, каризмата, мотивираността. Другата страна на този въпрос на аретологията5 е дали изобщо можем да говорим за единна, унифицирана етическа теория в източнохристиянското мислене, или както изтъква
Аристотел Папаниколау6, дали съществува теория или характеристика, която да унифицира източнохристиянското учение върху добродетелта.

2. Второ, етиката на добродетелите поставя въпроси и дава отговори на базисните питания на св. Максимовото богомислие: от една страна, Логосът
като „Ипостасна добродетел” е в отношение с логосите или все-още-неактуализираните добродетели: следователно сферата на практиката на доб
родетелите предоставя възможност за синергийния диалог между Творец и
творение. В този смисъл Максим настоява много повече върху практиката
като степен в богопознанието, в която се актуализират добродетелите, а
не толкова, както често се смята, като аскетически упражнения, водещи
към съвършенство.
Православната традиция поставя акцент върху агиографията, което се свързва
и с интереса върху практикуването на добродетелите. Тук откриваме широка
гама от нагледни примери за приложимостта на християнските добродетели,
които вдъхновяват имитирането им по начин, много по-ефективен, отколкото
4

Pelikan, Jaroslav. Introduction to „Maximus Confessor, Selected Writings” . Прев. и бел. George C. Berthold,
Paulist Press, 1985, p. 1.
5

Вж. Тутеков, Свилен. Добродетелта заради Истината (Богословски и антропологични основи на аретологията). Велико Търново: Синтагма, 2009.

6

Papanikolaou, Aristotle and Hamalis, Perry. Toward a Godly Mode of Being: Virtue as Embodied Deification,
2013, p. 3.
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би бил някакъв списък с нормативни предписания. Освен това животът на светците е израз на лична святост, която обаче едновременно с това е прототип на
Христа: с това се подсилва връзката между христологията и практикуването
на добродетелите в християнската общност. Не на последно място, традицията на светците в Православната традиция ни дава увереността, че обожението е постижимо, че животът в „божествения модус на съществуване” е
реализуем в настоящето.
Така проблемът за добродетелта, засягащ личностното развитие и реализация,
поставя въпроса за отношението между природа и личност.
В Божественият начин на съществуване: Добродетелта като въплъщаване на
обожението” Аристотел Папаниколау отваря хоризонта към проблема на етиката на добродетелите, дефинирайки я като процес на научване-как-да обичаме,
което и представлява в действителност човешкото познание или съхраняването на баланса в рамките на бого-човешката синергия.
Според Аристотел Папаниколау връщането към учението за добродетелта през
втората половина на ХХ век се простира до сферата на християнската богословска етика, където до известна степен влиза в диалог с етиката на Божиите заповеди и с етиката на природния закон. Християнската етика на добродетелите е доминирана преди всичко от анализ и преосмисляне на етическото
учение на Тома от Аквино. Както прочитът на Карл Ранер и Лонерган на Тома
отвъд-и-против неосхоластите, обръщането към добродетелта даде възможност за нов прочит на Тома, който включва неосхоластическото разбиране,
но също така обединява добродетел и закон в метафизическата концепция за
човешката природа. Папаниколау отбелязва, че в Източноправославната християнска традиция учението за добродетелите се разбира главно в аскетически и
пасторален смисъл като опозиция на практиката на пороците и липсва задълбочено проучване по темата. С примера на св. Максим той доказва погрешността
на това твърдение. По думите му св. Максим артикулира радикално различното
християнско разбиране за човека като сътворен, за да се научи как да обича и
това, което св. Маским прояснява за нас, е, че телосът на човека е тази „добродетел на добродетелите”.
Още повече че според Папаниколау Максимовото разбиране за добродетелите
през призмата на любовта има потенциала да преобърне традиционните дебати
върху моралната страна на въпроси, свързани с приложната етика и проблемите
на съвременния свят. Той нарича етиката на добродетелите „Божествен модус/
тропос на съществуване” и ни предупреждава, че е погрешно да мислим тази
традиция като откъсната от практиката на християнския живот, особено на
литургичната и аскетическата традиция на Изтока. От апостолското време
до Православната църква днес литургията, теосисът и добродетелите винаги
са били взаимосвързани.
Свилен Тутеков представя от своя страна позицията си по темата в книгата
Добродетелта заради Истината (Богословски и антропологични основи на аре-
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тологията). Според него етиката на добродетелта трябва да се търси в сферата на практиката и в Църквата, доколкото Христос е „Ипостасна добродетел”.
Това е сферата, където се осъществява срещата между Бог и човек (както
отбелязва още Г. Мандзаридис)7:
„Разбирането на Отците за добродетел/аретé представлява екзистенциалната
връзка между добродетел и истина в персоналния начин на съществуване на
човека. От тази позиция става ясно, че това не е въпрос на морална категория, а парекселанс ипостасно понятие. Холистичният подход към богословската
аретология може да се проследи най-добре в учението на св. Максим Изповедник – пример за органическия синтез на христология, антропология и аскетизъм
в еклесиологически контекст”.8
Аретологията разкрива същността на човешкия етос и следователно стои в
центъра на разбирането на етиката едновременно във философски и богословски
аспект. Тази истина е отразена в цялата традиция на класическата философска
мисъл, където аретé е крайна цел на екзистенциалните стремежи за човека, на
индивидуалните и на социалните възможности за съществуване. В контекста
на средновековната западноевропейска мисъл аретологията постепенно се откъсва от факта на човешката екзистенция и се превръща в автономна сфера
на мислене и живеене, доминирана от принципите на интелектуализма и индивидуализма. Тази концепция за добродетелта – и на човешкия етос като цяло
– се привнася също върху разбирането на православния духовен живот, което
изисква връщане и преоткриване на автентичните корени на патристичната
аретологична теория. Ето защо учението за богословските и антропологичните
основания на аретологията се базирт на следните предпоставки:
1.

християнската философия на Отците, където истинската философия се
схваща като борба за актуализиране на добродетелите, и

2. еклесиологичната функционалност на православната етика, която идентифицира добродетелите с най-истинския начин на съществуване за човека в
еклесиологичното тяло на Христа. В центъра на това учение стои богословието на св. Максим Изповедник, който предлага уникален синтез на христология, антропология и аскетизъм в еклесиален контекст като вид вътрешна
норма на патристичната традиция.9
Западноевропейската традиция наследява и култивира „катафатическата” етика на схоластическото богословие и изследва проблема за човешкия етос в деонтологичен дискурс, който е изцяло в категориите на закона и дълга. Алистър
Макинтайър твърди, че европейската моралистическа традиция заменя концепцията за добродетелите – основата на античната морална философия – с понятието за закон. Класически пример в това отношение е етиката на Имануел
7

Mantzarides, Giorgios I. Orthodox Spiritual Life, Holy Cross Orthodox Press. 1994, p. 113.

8

Тутеков, Свилен, Добродетелта заради Истината (Богословски и антропологични основи на аретологията).
Велико Търново: Синтагма, 2009, с. 9.
9

Ibid.
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Кант, който систематизира учението за дълга като изискване за моралния закон априори и като категорически императив10.
В Божествения начин на съществуване проф. Папаниколау посочва, че според
Алистър Макинтайър съвременната етика елиминира втория елемент в следната триединна структура на: „човешката природа-такава-каквато-е”, „човешката природа-каквато-би могла да бъде-ако-би реализирала-своя телос” и правилата на рационалната етика в смисъла на прехождането от едната към другата11.
А когато липсва перспективата на вечността пред ограничената във времето
и пространството човешка природа, тогава никаква етика не може да даде хоризонта на всички възможни питания на творението.
В историята на философията, както знаем, етиката много рано се разграничава
като автономна философска дейност и дисциплина. Това, което ни интересува
тук, е не толкова фактът, че всяка философия води в крайна сметка до етичес
кото, колкото фактът, че необходимостта от съществуването на етиката и
основанията  винаги са определяли характера на метафизическите философски
построения: необходимостта от възвисяване на мисълта до предела на възможното. В тази връзка някои историци на философията смятат, че оцеляването и
устойчивостта на класическата и съвременната метафизика въпреки негативите, които понася от Просвещението насам, се дължи на факта, че тя задава
фундамента за нормативните етически принципи, необходими за оцеляването на
човешкото общество. Етиката следователно има за задача да оправдае всяка
метафизическа онтология, което не успява да постигне, защото:
„Философията и етиката винаги са си оставали идеалистични (в първия случай)
и идеални (във втория). Систематичната етика с всичките  подразделения
достигна до своя краен предел в настоящия момент: тоталността от правилата  заедно с основанията за тях вече са били формулирани и най-сетне
започват да клонят към осезаема приложимост. Не само е трудно да се улови
последователността и обхватността на законите , но като цяло тя си остава
неосъществима”.12
Тази неосъществимост на всяка философска етика, която съответно разклаща
устоите на каквато и да е онтология, стояща в основата , получава отговор
в онтологията на св. Максим. Принципната разлика може да бъде формулирана
по следния начин: всяка философска етика оставя човека сам да се справя с начините на приложението  и борбата за осъществяването им; с благодатта на
отстояването пред трудностите, също както и с различните форми на самозалъгване и самовнушния. „Онтологичната етика”, от друга страна, е в основата
си Христово дело в човека, чийто инструмент е несътвореният принцип (логос)
10

Loudovikos, Nikolaos. A Eucharistic Ontology: Maximus the Confessor’s Eschatological Ontology of Being as
Dialogical Reciprocity. Holly Cross Orthodox Press, 2010, р. 87.

11
Papanikolaou, Aristotle and Hamalis, Perry. Toward a Godly Mode of Being: Virtue as Embodied Deification,
2013, стр.1
12

For a Problematic Ethic (K. Axelos, p. 21) in A Eucharistic Ontology: Maximus the Confessor’s Eschatological
Ontology of Being as Dialogical Reciprocity. Holly Cross Orthodox Press, 2010, р. 88.
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на точно този човек, който съществува „с Бога”. Единственото изискване тук
е диалогичното възкачване в резултат на свободния ни избор. Лечебното дело на
Христос, дело на възвръщане в Светия Дух до онова, което е в синхрон с нашата природа и е наш същностен принцип; един духовен процес на разкриване на
екзистенциалната истина за логосния строеж на същностите и едновременно
процес на придаване на екзистенциална реалност на онтологично съдържание
на тези логосни принципи. Никоя философска етика не може да постигне такава
онтологична тежест, тъй че да се превърне в приложна онтология, онтология в
практиката, процес, при който светът става Слово (Логос). И като се има предвид, че мястото на Истината е в Евхаристията според Максимовото богословие, то това не е нищо друго освен „придаването на живот на Евхаристийната
католичност на еклесиалното тяло”.13
Отношението между добродетел и истина е екзистенциално отношение, което
прави аретé топос и тропос на синтеза на онтология и аскетика, от една страна, и на антропология и еклесиология – от друга.
Важна антропологична предпоставка на етиката на добродетелите е позитивното разбиране за човешката природа. Бог дарява на човека природа-с-възможности за осъществяване на един лично избран начин на съществуване. Ето защо
патристичното богословие вижда добродетелите като екзистенциални усилия
на човека да реализира своите персонални възможности. Екзистенциалното
отъждествяване на добродетелта с персоналния начин на съществуване задава
ипостасното  измерение и превръща аретологията в опитно утвърждаване на
аскетическата онтология на личността.14
В тази антропологична картина можем да проследим динамиката на Максимовото разбиране за отношението природа-личност. Личността не е екстатично
проявление на природата, а се отнася към персоналния екстазис на самата
природа. Максим посочва, че природата съществува по-скоро като екстатично персонално влечение, а не като неподвижна „даденост”. Природата е нещо,
което е планирано, дадено и дискутирано в перспективата на есхатологията.
Личността се отнася към есхатологичния/диалогичен модус на съществуване на
природата. Именно осъществяването на, а не бягството от природата е това,
което прави съществуването на личността възможно.
Николаос Лудовикос критикува персонализма на Бердяев, Янарас и Зизиулас и
твърди, че съвременното православно богословие, изглежда, обърква тези въпроси...
Ако следваме несъзнателно продължителната Кантова традиция, привнесена в
православното богословие от Бердяев... както и Хайдегеровото отъждествяване между битие и екстатичен начин на съществуване... това ще ни доведе до
13

Loudovikos, Nikolaos. A Eucharistic Ontology: Maximus the Confessor’s Eschatological Ontology of Being as
Dialogical Reciprocity. Holly Cross Orthodox Press, 2010, р. 88.
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Тутеков, Свилен. Добродетелта заради Истината (Богословски и антропологични основи на аретологията).
Велико Търново: Синтагма, 2009, с. 186.
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редуцирането на природата до някаква необходимост и до идентифицирането на
личността със свободата, някакво екстатично проявление на природата.
По някаква причина природата изглежда да е нещо пасивно, дадено на личността,
преди тя да съществува – но по думите на Лудовикос „дадена” природа за Максим е вече персонализираната природа, дадена персонално и получена персонално
и така необвързана с необходимостта, а отворена за диалога на любовта. Природата като дар е вече и винаги персонална, вече и винаги взаимореципрочна,
природата е есхатологично, диалогично ставане.15
Този диалог отвъд може да се види и в начина, по който о. Димитриу Станилое
отнася Логоса към логосите при св. Максим: той вижда съзерцанието на природата, което представлява възможността да се прозрат логосите на нещата
непосредствено и незасегнати от разсейващата роля на сетивата, като вид
персонален диалог между Бог и човешката личност. Посредством аскетическо
пречистване и вглеждане в логосите човек прозира мислите и „любящите интенции” на Бог, лично насочени към него. Доколкото имат началото си в персоналния Логос, ролята на логосите е да осигуряват възможността за персоналния
диалог, чиято пределна рамка е любовта на Бога към нас и стимулира нашата
любов към Бога. Без този екзистенциален диалогичен аспект светът не би имал
смисъл.
Акцентът, който Станилое поставя върху персоналния аспект на отношението
Логос-логоси, изразява разбирането му за „личността” или за междуличностно
общение, което винаги е целта (на съзерцанието на природата), а „природата”
е смисълът и нередуцируемата по-нататък основа за това общение. С други
думи, учението за отношението „Логос-логоси” позволява на Станилое да установи богословския фундамент на една аскетическа духовност, в която нито един
аспект от реалността не остава вън от диалога Бог-човек.
Зизиулас обяснява отношението по следния начин: в природата няма нищо
конкретно определено; конкретното и самоопределимото в битието е ипостасата, не природата. Не можем да разглеждаме природата като такава – тя
винаги е природа на ипостасата. Това е изключително важен момент. Тук не
само се изключва каквото и да е разделяне между природа и личност, но и се
дава различно понятие за ипостас, съвсем различно от това, което имаме от
дефиницията на св. Йоан Дамаскин като „природа с качества”. Според св. Максим не природата е субект на ипостасата (природа, притежаваща ипостас), а
обратното: ипостасата е притежател на природата, природата е притежание
на ипостасата. Ето защо св. Максим използва дефиницията за ипостас като
„природа с качества (идиоми)” (Ep.13, PG 91, 258AB), но я свързва с философите,
не с Отците: „Ипостасата според философите е същност с качества (идиомата). Но според Отците това е отделният човек като различен (aforkzomenos)
персонално (просопикос) от другите хора” (Opusc. 16. PG 91, 276B).
Природата сама по себе си просто не съществува; тя е абстрактна универса15
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лия, която съществува само като ипостас, т.е. когато е въипостасена. Максим
разяснява това, като цитира св. Василий относно единосъщието: хомоусията:
„тъй като нищо не е единосъщно в себе си, а само като отнесено като друго
към друго”.
Следователно дейността на природата е в това и нищо повече: да свързва
ипостасите една с друга, да ги прави относими една към друга, релативни.
Съществуването се превръща в релативна категория, т.е. аз съществувам заради/поради другия. Аз ставам медиатор. Да бъдеш посредник означава да си
завършен, да съществуваш е да „се случваш”.16
За св. Максим, за разлика от средновековните схоластици, природата няма онтологията от себе си. Оставена на себе си, тя просто не съществува. Халкидонската христология много категорично изразява това: както безипостасната
човешка природа на Христа би била абсурд, така природата единствено чрез
въипостасирането  в Личността на логоса може да има онтологично значение.
Човешката природа изисква ипостас, за да съществува (битие и съществуване
не са отделни, нито дори различими понятия в гръцката патристична мисъл,
както става по-късно във философията).
Това позволява въпросът да бъде отнесен към съвременните дискусии за свободата. Във време, когато постмодерните тенденции заплашват валидността
на действителната концепция за природа, а човекът въстава срещу всичко „дадено”, връзката, която Максим прави между самоопределението и човешката
природа, се превръща в изключителна находка.
И въпреки това не можем да твърдим, че Максим остава сляп за трагичната
ситуация, в която се намира човешката природа в нейното грехопаднало състояние. Той продължава да настоява за необходимостта на природата и следователно за освобождаването  от тежестта на греха (Quest. Thal. 61.PG91,673A).
Говоренето за необходимостта в природата в нейното настоящо състояние,
подчинено на смъртта, е често срещан мотив при Максим. Следвайки Адамовия
грях, цялата природа се превръща в робиня на необходимостта и е несвободна,
ражда се и умира. Ако съвременната екзистенциална мисъл поставя силно ударение върху личната свобода от „даденото” (и природата), Максим не прави точно
това с реферирането към действителното състояние на природата.
И въпреки това св. Максим не може да бъде наречен екзистенциалист в модерния
смисъл на думата. Екзистенциализмът като философия произхожда от традиция,
която, както вече отбелязахме, дихотомизира съществуването между природа и
личност. Очевидно единствената природа, която има съвременният човек след
отхвърлянето на Христос, е природата в сегашното  (грехопаднало) състоя16

Kierkegaard, Sören. Concluding Unscientific Postscript to the Philosophical Fragments. Princeton University
Press, 1992, р. 199.
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ние. Максим живее в духовна и интелектуална среда, която разглежда природа и
личност като страни на една и съща реалност, едната означаваща единството,
другата – различието и партикуларността. Вярата в Христа потвърждава тази
двудименсионална визия за съществуващия, като го представя като въплътяващ
я в себе си. Личността на Христос приема и обгръща природата; нито бяга от
нея, нито се бори с нея, не подценява и факта на „необходимостта”, на която
природата се подчинява заради греха и смъртта (по този начин приемайки сериозно съвременните екзистенциални проблеми); по-скоро той поема тази ранена
природа, превръщайки раните  в Свои, за да ги излекува с любов.17
Не съществува конфликт между природа и личност, както отбелязва Зизиулас.
И няма нищо по-приложимо от това за екзистенциалните нужди на човека във
всяко време и място. В Христа, както бе посочено, свободата е свобода не от
природата и Другия, а свобода, която е идентична с любовта.

17
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Христос Янарас

Църковните канони и
границите, превърнати в
живот1
1. Църквата и правото
Етосът на Църквата е животът на лична отличеност и свобода; именно любовта дава на съществуването ипостасата на вечния живот отвъд всяко природно
ограничение или индивидуално предопределение. Когато човек е внедрен в евхаристийния модус на съществуване на църковното тяло, тогава вече няма готова дефиниция, която да отговаря на динамизма на начините, по които животът
се преобразява „от слава в слава” (2 Кор. 3:18). Никое казуистично подчиняване
1

В английския текст на заглавието има непреводима двусмислица: „the limits set to life” би могло да означава също и „границите, поставени на живота”. – Б.пр.
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на човека на обективни предписания в законите или каноните на живота не
може да изчерпи отличеността на името, дадено му от Църквата в общението
и взаимоотношението на любов.
Това не се отнася само до личното участие в евхаристийното единство и
общението; невъзможността на човека да трансцендира бунтовния импулс за
екзистенциална автономия в своята природна индивидуалност – грехът в множеството си форми – също е нещо, което не се поддава на обективна дефиниция
и по този начин запазва уникалността и различието в трагическата опозиция
между личност и природа – личното рискуване на свободата.
И все пак самата Църква във Вселенските и поместните събори чрез мъдростта на своите Отци и светии е благословила ред канони и предписания, които
регулират живота . И онова, което те регулират, не са само външните взаимоотношения, които се отнасят до нейната административна структура и добрия
ред на човешката  организация, но също и условията за участието на всеки
член в нейното тяло или личното откъсване от нея.
Съществуването на каноните и правните регулации в църковния живот трябва
да се интерпретира правилно, защото иначе то подкопава самата истина на
Църквата, истината за личната отличеност и свободата, която конституира
истинния живот в контекста на любовното общение и взаимоотношение.
От новозаветните времена насетне проблемът за църковната свобода от всеки закон, дори от Закона, назначен от Бога за историческото наставление на
Израиля, е бил особено остър. Достатъчно е да си припомним борбата на св.
ап. Павел с „иудействащите”, които са искали да се запази Законът в живота
на Църквата; да си припомним богословието на посланията и тяхната настойчивост относно спасението „с вяра”, а не „по закона”. Не бива обаче да пренебрегваме факта, че Павел не отвръща с отхвърляне на Закона и неговия образователен характер2; той само се противопоставя на първенството на закона над
вярата и на правното тълкуване на вярата, на новото взаимоотношение между
Бога и човека в Христос.
Ясно е, че за св. ап. Павел Законът върви с грехопадението на човека; той отграничава грехопадналото от онова, което не е грехопаднало, зло от добро. Той
определя и явява реалността на греха3, неспособността на човека да живее в
общение и взаимовръзка с Бога. Съществуването на Закона явява нашата отдалеченост от Бога; то показва, че между Бога и човека има „преграда, що е
посред”. Дори и човекът да спазва в цялост Закона, „преградата, що е посред”
не се отмахва, защото разделението, което е грехът, не се състои в нарушаването на Закона, а в отделянето от Бога, което Законът подчертава и потвърждава. И понеже нарушаването на Закона не изчерпва реалността на греха – не2

И тъй, унищожаваме ли закона чрез вярата? Съвсем не, а утвърдяваме закона (Рим. 3:31).

3

...понеже чрез закона се познава грехът. (Рим. 3:20). (...) дето пък няма закон, няма и престъпление (Рим.
4:15). (...) ала грях се не смята, кога няма закон. (Рим. 5:13). Ала аз узнах греха не инак, освен чрез закона (...)
защото грехът без закона е мъртъв. (Рим. 7:7-8). (...) силата на греха е законът (1 Кор. 15:56)
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говото спазване не би могло никога да премахне греха. Самото съществуване
на Закона препятства оправданието „по делата на Закона”, доколкото Законът
е „силата на греха”: именно Законът прави възможна конкретната реализация
на греха под формата на престъпване и именно затова той просто „поражда
гняв” (Рим. 4:15). Точно в този смисъл Павел утвърждава, че „човек се оправдава
не чрез дела по закона – защото чрез делата на закона няма да се оправдае пред
Него нито една плът” (Гал. 2:16, Рим. 3:20, Гал. 3:17).
Сам Христос е завършекът на Закона (Рим. 10:4) и свободата от Закона (Рим.
8:2), именно защото премахна предпоставката за съществуването му, когато, в
Своята богочовешка плът, Той разруши „преградата, що беше посред” (Еф. 2:14),
екзистенциалната отдалеченост между човека и Бога. По този начин Законът
не е анулиран, а „изпълнен”, в смисъл че намира своята пълнота в любовта (Рим.
13:10). Законът продължава да явява и утвърждава греха, но сега разпознаването
на греха вече не е доказателство за осъждане и смърт, нито „проклятие”, а
мяра на приемане на Божията любов: Законът разкрива Божия „неистов ерос”
за човека.
Христос отмени Закона, като показа, че любовта е над Закона. Ако Законът
подчинява човека на престъпването и следователно на смъртта, любовта на
Бога „в личността на Иисус Христос” освобождава престъпването от неговото
последствие – смъртта – и преобразява престъпването на Закона във възможност за покаяние и любовна взаимовръзка с Бога – възможност за вечен живот.
Спасението на човека, неговото участие във вечния живот, не е законово събитие; то е участие в Божията любов, което дава реалност на живота. Дилемата,
която св. ап. Павел поставя пред иудействащите, е между онтологичното съдържание на спасението и правната му интерпретация: Законът ли „дава живот на
мъртвите”, преобразявайки моралното ни битие в ипостас на вечен живот, или
Божията любов?4 Ако е Законът, тогава „Христос напразно умря”5. Ако е любовта, тогава животът и спасението са благодат, дар на свободата от спазване
на Закона.6
Христос е показал, че любовта е над Закона, когато е направил Себе Си подвластен на Закона дори до смърт и е показал, че Законът е безсилен да убие живота,
който е любов и приемане на смъртта. „Ние имаме закон, и по нашия закон Той
трябва да умре”, казват иудеите на Пилат, когато му предават Христос (Иоан.
19:7). С тези думи, но без пълно разбиране на значението им те излагат фундаменталното значение на Христовата жертва: според човешкия закон Той подлежи на смърт, на разделяне с живота – Той „трябва да умре”. Това задължение
да умре конституира Закона и показва, че той е „проклятие”: „всички, които се
облягат на дела по закона, се намират под проклятие” (Гал. 3:10). От момента, в
4

... чрез закона никой не се оправдава пред Бога... Защото, ако беше даден закон, който да можеше да животвори, то наистина оправданието щеше да бъде от закона (Гал. 3:11 и 21).
5

... ако чрез закона е оправданието, тогава Христос напразно умря (Гал. 2:21).

6

...(по благодат сте спасени)... и това не е от вас – Божий дар е; (...) Защото Негово творение сме ние, създадени
в Христа Иисуса... (Еф. 2:5-10). (...) а дарът Божий е живот вечен... (Рим. 6:23). (...) защото вие не сте под закона,
а под благодатта. (Рим. 6:14). (...) оправдани с Неговата благодат (Тит. 3:7).
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който има закон, има и разделяне с живота, задължение да се умре. Но Христос
подлага Сам Себе Си на Закона, на задължението да умре, и преобразява това
задължение в задължение за Божията любов, за взаимосвързаност и общение
между смъртната плът и живоподателната любов на Бога. По този начин самото Христово подчиняване на Закона и на смъртта превръща закона и смъртта
в част от друг модус на съществуване – на любов, която дава съдържание на
живота. Кръстът Христов, тази крайна последица от Закона, изпълнението на
проклятието и на смъртта е край на Закона и трансцендиране на Закона.
Христос „възкръсна от мъртвите”, като със смъртта Си унищожи смъртта и
отмени закона „с плътта Си” (Еф. 2:15) – реалността на закона, греха и смъртта „биде погълната от живота” (1 Кор. 15:54, 2 Кор. 5:4). „Тъй и вие, братя мои
– пише св. ап. Павел, – умряхте за закона чрез тялото Христово, за да принадлежите Другиму, Който възкръсна от мъртвите, та да принесем плод Богу.” (Рим.
7:4). Начинът, по който ние при кръщението се съединяваме със смъртта и възкресението на Христос и биваме вътелесени в тялото на Църквата, е „обновен
живот”, свобода от Закона.7 Децата на Църквата не са деца на Агар, не са деца
на робство под Закона, а деца на Сара; те са деца на свободата на Божиите
обещания, на любовната взаимовръзка и общението с Бога (Гал. 4:22-31). Спасението е органичното влизане в общение със светиите, в тялото на Църквата,
утвърдено „върху основата на апостолите и пророците, имайки Самия Иисуса
Христа за краеъгълен камък, върху който цялото здание, стройно сглобено, възраства в храм свет чрез Господа” (Еф. 2:20-21).

2. Канонът на мъченичеството и свидетелството на
каноните
На първия си апостолски събор (Деян. 15:6:29) Църквата подкрепя богословието на св. ап. Павел, отхвърля съблюдаването на Моисеевия Закон и отказва да
приеме законови заместители на спасението; тя отблъсва опасността да се
превърне в „религия” и „етика” на настоящето, което „преминава”. И все пак
характерно е, че апостолският събор запазва „необходимото” от регулациите
на Закона: той повелява на християните, които са се обърнали „от езичниците”,
да се въздържат от „идоложертвени храни, от блудство, удавнина и кръв” (Деян.
18:29). Като запазва тези четири регулации от Закона, Църквата за първи път
определя обектива социална дистинкция между християни и езичници; това е
началото на каноните на нейния исторически живот.
През първите три века не е било нужно по-ясно определяне на границите на
църковния живот, от обективните граници, охраняващи видимото единство и
хомогенността на живота на църковното тяло. За всички верни е била налице
постоянна възможност за мъченичество и това е държало църковния живот в
хармония с възможно най-пълното потвърждение на истината на спасението.
Мъченичеството е върховният канон на живота на Църквата, практическо сви7

И тъй, ние се погребахме с Него чрез кръщението в смъртта, та, както Христос възкръсна от мъртвите чрез
славата на Отца, тъй и ние да ходим в обновен живот (Рим. 6:4).
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детелство, явяващо модуса на съществуване, който различава „новото творение” на християните от начина, по който живее „светът”; и това е мярата за
разбирането на истината на всички по-късни канони, въведени от Църквата.
Затова трябва да настояваме на това като на фундаментална предпоставка за
разбирането на каноните.
Свидетелството на християнските мъченици отива отвъд героизма на самоотречението заради дадени идеали, които някой приема за по-висша ценност
от своето индивидуално оцеляване. Историята е видяла множество форми на
подобен идеалистичен героизъм, крайно самоотречение, и всички те заслужават абсолютно уважение, но нямат пряко отношение към свидетелството на
християнските мъченици. Мъчениците на Църквата въплъщават истината за
Църквата, истината за истинния живот, който е общение и взаимовръзка с Бога
– което пък е последното самотрансцендиране на природната индивидуалност
и любов към Христос, Който единствен дава на човешката лична отличеност
ипостасата на вечния живот. Това не е въпрос на идеологически фанатизъм или
на вяра в идеи, целящи да подобрят общия ни живот; тук ние виждаме конкретна реализация на един модус на съществуване, който е цялостна антитеза на
индивидуалното оцеляване и има историческия си прототип в Кръста Христов.
Следователно всеки канон на Църквата е имал за цел същото това „мъченическо” самотрансцендиране на природната индивидуалност и автономното оцеляване, същата тази реализация на живота като общение и взаимовръзка, като
подчиняване на любовта на Бога съгласно прототипа на самоотречението в
животоподаващата кръстна смърт. Всеки канон дава свидетелство и възможност за лично взаимоотношение с цялото тяло на Църквата и подчиняване на
индивидуалността на всеобщата причастност на всички верни в едността на
църковния живот. Нито пък има място за различно тълкувание на каноните. Ако
това не е тяхната истина, ако различието между църковните канони и всяко
друго религиозно, морално или социално законодателство не лежи в определението на онтологичния факт, който Църквата въплъщава – този на личната
отличеност и свободата – тогава съществуването на каноните се превръща в
скандал, защото противоречи на благовестието на спасението.

3. Канонът на аскезата и аскетизмът на каноните
С течение на историческия живот на Църквата, след периода на гонения и
мъченичества каноните започват да се множат все повече с приемането на
участието в живота на Църквата за повече или по-малко дадено при всеки член
на обществото. „Необходимите неща”, постановени от апостолския събор постепенно увеличават броя си; условията за участие в общия етос на църковното
тяло или за отлъчването от евхаристийното единство стават все по-специфични.
Наистина до седми век каноните на вселенските събори, които имат универсален авторитет в живота на Църквата все още избягват да очертават граници
за индивидуалния морал на верните и да определят случаите на индивидуални
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грехове, които имат за последствие екскомуникация, изключване от църковното
тяло. Каноните на първите четири вселенски събора се занимават почти изцяло
с въпроси за църковния ред: юрисдикцията на духовенството, валидността на
ръкоположенията, отношението спрямо еретиците и т.н. Няколкото индивидуални простъпки, на които се обръща внимание, имат непосредствено отношение
към евхаристийната структура и функционирането на Църквата: например канон
17 от Първия вселенски събор – За духовниците, които практикуват лихварство;
канон 2 от Четвъртия събор – За това, че не бива да се извършва ръкоположение
за пари; канон 16 на същия събор – За девиците и монашестващите, за това, че
те не бива да встъпват в брак. В последния случай има една много характерна
добавка: „Ако се намерят такива, които вършат това, нека бъдат отлъчени от
църковно общение. При това определяме местният епископ да има власт да проявява човеколюбие в такива случаи...”.
Едва след края на VII век и по-специално от Пето-шестия събор, наречен още
Трулски (692), виждаме началото на забележително нарастване на броя на каноните, отнасящи се за общи случаи на индивидуални грехове. Това има връзка с
проявите на лошо социално поведение от страна на клир и мирянство и също
с отношението между природния и особено сексуалния живот и участието в
живота на Църквата, както и с определянето на наказанията за социални престъпления, и т.н. Така, докато каноните, установени на първите четири вселенски събора, се свеждат до общо 66, Пето-шестият събор само формулира 102
канона. В добавка той потвърждава и установява като канони с универсално
значение за Църквата един изключително голям брой регулации, направени от
по-ранни местни събори, и мнения, изразени от индивидуални Отци, главно по
въпросите за моралното поведение. Греховете неминуемо биват изброени по-детайлно и кореспондиращите санкции, които да бъдат наложени от Църквата, са
специфично фиксирани. По-късните учени виждат в работата на Пето-шестия
събор първото формиране на система на каноничното право, първото създаване
на кодекс на църковното законодателство (codex canonum), аналогичен на правните кодекси на държавата.8
Означава ли това следователно, че в работата на Пето-шестия събор трябва
да виждаме компромис от страна на Църквата по отношение на съображенията
за социалната полза? Дали събитието на спасението не е фалшифицирано и
заменено с индивидуалното подчинение на правните форми и наредби?
Нито историческите данни от този период, нито критериите за истина и живот на Църквата ни позволяват да достигнем до подобни заключения. Самите
текстове на съборите излагат единодушно едната и единствена цел и задача
8

See V. Laurent, “L’œuvre canonique du concile in Trullo, source primaire du droit de l’Eglise orientale,” Revue des
Etudes Byzantines 23 (1956), 19, 20. А. Христодулос, Изследване на Църковното право (на гръцки - Константинопол, 1896), p. 57ff. Вартоломеос Архонтонис, Относно кодификацията на свещените канони и каноничния
регулационизъм в Православната църква (на гръцки - Солун, Патриарши институт за патристични изследвания,
1970) p. 47.
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на каноните: „за душевна полза и лекуване на страстите”9. Каноните са установени като лечебни и терапевтични по своя характер, а не правни или юридически. Те не съществуват, за да съдят човека, който и без това е мъчен от
греха, като сухо го осъждат, подвеждайки неговите простъпки под неличната
казуистика на един безмилостен закон. Каноните определят и очертават лечебното, терапевтичното действие на пастирското наставление в Църквата,
начина, по който Църквата направлява човека към изпълнението на собствените
му възможности за живот.
В езика на Църквата изцелението означава освобождаване на човека от природната тяга на индивидуалното му съществуване, която превръща нуждите
и желанията на това съществуване в абсолюти, превръща се в самоцел, и с
това изчерпва възможностите за живот и удоволствие единствено за себе си.
Първата стъпка към това освобождаване е човекът да осъзнае екзистенциалния
неуспех и осъждането, представлявани от автономията на неговата индивидуалност, да разпознае в себе си дълбинното лишение от живот, към което води
егоцентричното оцеляване. За да постигне подобна зрялост на самопознанието,
човекът трябва да се съотнесе към определени обективни стандарти, които
определят сериозността на греховете му, магнитуда на неговия неуспех да се
доближи до истината на живота. Именно такива обективни стандарти и средства за себепознание предлагат каноните на Църквата със своята разценка на
простъпките.
Каноните обаче не са просто средство за себепознание. „Душевната полза и
лекуването на страстите” се осъществява в тялото на Църквата чрез внедряването на индивидуалното съществуване в цялостната реалност на живота
и единството на църковното тяло. Когато каноните постановяват специфични
наказания за определени случаи на грях, те оценяват значимостта на различните форми на човешки неуспех вътре в контекста на общоцърковната борба
да се ограничи и избегне смъртта, в контекста на нейния (на Църквата) общ
аскетизъм. Наказанията, налагани от каноните, не представляват наказания за
купуване на опрощение, а мярата на аскетичното църковно съзнание, продължителността на пътя, който личната свобода трябва да измине, за да се съгласува с тринитарния модус на съществуване вътре в църковното тяло. Самото
отчитане на отдалечеността ни от истината на живота и покоряването ни на
каноните, на стандарта на църковното аскетично съзнание – е акт на участие
в Църквата, първата и най-голяма стъпка към общението със самото тяло на
живота. Именно поради техния екземпларен и съвещателен характер в практиката на Църквата, наказанията, постановени от каноните, винаги са били относителни и предмет на икономя. Прилагането на каноните е и винаги е било
въпрос на икономя; това не означава непременно, че каноническите наказания
са редуцирани, а че са приспособени възможно най-близко до отличеността на
всеки личен неуспех.
9

Канон 2: „Тоя свети събор призна за прекрасно и най-желателно и това, от сега занапред за душевна полза
и лекуване на страстите да останат твърди и непокътнати осемдесет и петте правила, приети и утвърдени от
светите и блажени отци...”.
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Невъзможно е да се разбере съществуването и действието на каноните в тялото на Църквата, без да се вземе предвид техният аскетичен характер. Каноните са условията за аскетизма, предпоставките за участие в живота на
Църквата, която е аскетична и динамична, а не конвенционална и формална. Тук
трябва да подчертаем, че истината, представена от каноните на Църквата,
не може да бъде разбрана в изолация от духовния и културен климат, който ги
е породил. Периодът, породил каноните, представлява едно ниво на духовно постижение, което остава не само недостижимо, но дори и умонепостижимо без
стандарта на аскетизма, който те отразяват. Сигурно е необходим непосредствен опит в полето на изкуството, за да се разбере на колко много канони и
правила византийският художник или поет е трябвало да се подчини, за да създаде в една строго определена рамка висотата на изкуството, която Византия
ни е завещала. Колкото по-процъфтяващо е изкуството, толкова по-многобройни
и неумолимо строги са неговите канони. Можем да останем с впечатление, че
византийските художници съзнателно са създали допълнителни ограничения на
изразяването на индивидуалното вдъхновение и инициатива, за да добият максимума на индивидуалното себетрансцендиране и явяването на личния и затова
универсален опит за истината.
Днес ние живеем в култура, която е диаметрално противоположна на Византия;
култура, в която индивидуалното доминира и където гаранциите за индивидуалността са добили институционална форма. Така че за нас е изключително трудно да проумеем, че онова, което се е случило с изкуството във Византия – се е
случило също и с целия живот: колкото по-голяма е висотата на духовността и
културата, толкова по-многобройни и стриктни са каноните на аскетизма. Ние
навярно можем да видим в тези канони една правна система. Но византийците
са виждали в тях предпоставките и възможностите за аскетична реализация
на личната свобода и отличеност, за реално явяване на красотата на живота.
Мярата на нашето разбиране за каноните е мярата на духовната ни зрялост.

4. Различието между природно продължение и лично възраждане
И именно в същата тази перспектива трябва да видим подхода, представен
от каноните, спрямо проблеми и области на живота като природния процес на
майчинството и сексуалното поведение като цяло. Съзнанието на модерния
западен човек, изглежда, е особено чувствително към тези въпроси. Според критериите, които модерният „либерализъм” и „хуманизъм” са оформили в нашата
западна култура, сексуалният живот е par excellence частното пространство
на индивидуалния живот, което не признава никаква правна намеса, област, където наследствените фактори, социалните влияния и дълбоките екзистенциални
потребности оформят психологическата идентичност на субекта. В частност
природният процес на майчинството е „свещена” област на живота, обект на
уважение и грижа от страна на социалните институции.
Съвременният подход към майчинството и секса може да е идеалистичен и неприложим, но със сигурност е всеобщо приет като теоретично положение; и не-
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говото оспорване или отричане е трудно, когато се вземе предвид колко векове
борба са го предшествали в Европа – борба да се преустанови това сексуалният
живот да бъде разглеждан като – и всъщност да бъде – област на травматично
чувство за вина в индивида, майчинството да бъде свързвано в умовете на хората с непросветени потискани комплекси.10
Като се има пред вид следователно, че съвременните критерии за хуманизъм и
либерализъм са формирани в дългата борба срещу средновековните остатъци
от манихейството, срещу католическия легализъм и протестантския пуританизъм, то каноните на византийските Отци и светии относно секса и процеса
на майчинството извикват у западния човек чувства и усещания от мрачното
историческо подсъзнание на европееца именно защото изразяват един подход,
различен от днешното абсолютно и бунтовно утвърждаване на тази област от
живота. Тези канони на Православната църква обаче подхождат към проблема на
едно ниво, което е отвъд днешните културни критерии, и представляват историческа традиция, която не е свързана с обскурантизма и болезненото потискане, породили реакциите на съвременния либерализъм и хуманизъм.
Факт е, че има канони, които характеризират наскоро родилата майка като
„нечиста”.11 Те забраняват Свето причастие за периода на физиологическата
функция, която подготвя за майчинството, менструалния период.12 Тези канони
изискват въздържание от съпружески отношения преди и след Свето причастие.13 Отказват свещенството на човек, който е бил изнасилен като дете, дори
и актът да е бил явно срещу неговата воля.14 Приемат извънбрачните сексуални
отношения като препятствие за свещенството, дори и след такова покаяние,
което би довело до дар за чудотворене, дар за възкресяване на мъртви.15
Разгледани „от отвън”, извън средата и условията на живот, които са ги породили, тези канони остават неразбираеми; те са „скандал” за начина на мислене
на съвременния западен човек. Но този външен поглед, макар и да е до някаква
степен неизбежен днес, е неспособен да улови духа и етоса на Отците, които
са установили тези канони. Не е възможно в едно и също време човешкото тяло
и сексуалният живот да бъдат подценявани и дори презирани, а пък да се насто10
Вж. Gay, Peter. The Enlightenment— An Interpretation, 2: The Science of Freedom (London, 1973), pp. 96, 189190, 194-207. Philip Sherrard, Christianity and Eros (London, 1976). Andre Bielier, L’homme et la femme dans la
morale calviniste (Geneva, 1963). M. Rade, Die Stellung des Christentums zum Geschlechtslehen (Tubingen, 1910).
Th. de Felice, Le Protestantisme et la question sexuelle (Paris, 1930). John Marbove, The Puritan Tradition in English
Life (London, 1956). Fritz Tanner, Die Ehe im Pietismus (дисертация, Zurich, 1952).
11

Канон 38 на св. Никифор Изповедник, патриарх Константинополски: „За това, че жена, която наскоро е
родила, не бива да влиза в стаята, където е кръстеното бебе”.
12

Канон 2 на св. Дионисий Александрийски: „За това, че жена не трябва да приема причастие по време на
менструация”. Канон на св. Иоан Постник: „За жените в менструация”. Канон 6 и 7 на св. Тимотей Александрийски: „За това, че жена в менструация не трябва да бъде кръщавана. Че дори и да е била кръстена, не бива
да приеме причастие по време на менструация”.
13

Канон 5 на св. Тимотей Александрийски: „За това, че двойки, които току-що са спали заедно, не бива да
приемат причастие”.
14

Канон на св. Иоан Постник за содомията: „Дете, което е било веднъж насилено, не може да пристъпи към
свещенство. Защото дори и то само да не е извършило грях, поради своята младост, все пак съсъдът му е бил
счупен и е станал непотребен за божествено служение”.
15

Канон 36 на св. Никифор Константинополски.
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ява – както правят Отците и особено аскетите пустинници – за ценността на
„любовната сила” в човека и ревелативната функция на телесната любов като
„тип на нашето въжделение по Бога”16, както и на представянето на Бога като
жених и любовник на душите ни. Също така подобен отхвърлящ подход не може
да съсъществува с прославлението на тялото в иконографията на Църквата или
с положението на Дева Мария, Майка на Бога, в богословието, в литургическия
живот и благочестието на Църквата.
За да бъдат разбрани църковните канони, трябва да се завърнем и да застанем
твърдо върху предпоставките и духовното ниво на тяхното време и на богословието, което ги е формирало. В текстовете на Отците и богословските
решения на съборите, които са установили каноните, отнасящи се до секса, в
литургическия живот и изкуството на този период, един-единствен проблем е
от първостепенно значение: как да се представи и гарантира фактът на спасението, на човешкото спасение от смъртта – възможността човек да стане
причастен на истинния живот на нетлението и безсмъртието в своята цялост,
в собствената си плът и плътта на света.
Този абсолютен и радикален приоритет, който се дава на участието в съществуването „съгласно истината”, на осъществяването на личната отличеност
и свободата, която конституира живота, не оставя място за конвенционални
оценки и романтични украшения на смъртната човешка биологична ипостас и
начина, по който тя е съставена. Съставът на човешката биологична ипостас
е неизбежно подчинен на две неумолими страсти на природата: на екзистенциалната нужда и импулс на природата да стане абсолют като индивид, като автономна единица, и на идентификацията на този импулс с тлението и смъртта.
При всяко раждане се осъществява неизбежната фрагментация на природата в
индивидуални единици и с нея – „осъдеността” на човешкото съществуване да
ограничава живота си до индивидуалното оцеляване и да подлежи на тление.17
Причината за тази подчиненост не е нито във факта, че тялото е материално,
нито сексуалната любов, нито естественият процес на майчинството. Напротив, сексуалната любов е екстатичната мощ на съществуването, потенцията
за себетрансцендиране и любовно общение.18 По същия начин майчинството е
онтологичен факт на взаимоотношение, реална трансценденция на егото, което е споделено и предава нататък съществуването, като премахва изключи16

Иоан Синайски, Лествица, стъпало 26, PG 88, 1024B

17

„Биологичната конституция на човешката ипостас страда радикално от две „страсти”, които разрушават
именно онова, към което човешката ипостас се стреми, а именно – личността. Първата „страст” е онова,
което можем да наречем „онтологична необходимост”. Конститутивно ипостасата е неминуемо свързана с
природния инстинкт, с един импулс, който е „необходимост” и не подлежи на контрола на свободата. Така личността като битие „съществува” не като свобода, а като необходимост... Втората „страст” (...) може да се нарече
„страст” на индивидуализма, на отделянето от ипостасата. В крайна сметка обаче тя се идентифицира с последната и най-голяма страст на човека, с разпада на ипостасата, което е смърт”: John ZiziouIas, “From Prosopeion
to Prosopon,” pp. 308-309.
18

„Всеки човек, идващ на света, носи своята ипостас, която в някаква мяра е свързана с любовта: той е
продукт на едно общение между двама души. Еротичната любов, дори когато е изразена студено, без емоционално въвличане, представлява изумителна тайна на съществуването, криеща в най-дълбокия акт на общение
една тенденция към екстатична трансценденция чрез творението”, ibid., р. 308.
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телността и самодостатъчността на биологичната ипостас. Но сексуалната
любов и майчинството са екзистенциални възможности, подчинени в крайна
сметка на бунтовната самодостатъчност и автономия на природата. Те изразяват, извършват и обслужват подчинението на ипостасната отличеност на
тленната и смъртна телесна индивидуалност, на необходимостта природата
да продължава себе си в приемствения ред на смъртните индивидуални единици.19 Следователно сексуалната любов и физиологичният процес на майчинството трагически не успяват да достигнат екзистенциалната цел, към която са
насочени. Те не продължават личната отличеност и свободата: те продължават
природата чрез наследствения ред от смъртни индивиди, а също така продължават подчинеността на природата на тлението и смъртта. Те са функции на екзистенциалния неуспех, с други думи – греховни функции на смъртта.20 И в това
им качество каноните на Църквата се отнасят към тях с абсолютен реализъм.
Ролята на каноните е да различават и отделят живота от смъртта; да различават възможностите от истинния живот, свободен от пространство, време, развала и смърт, от илюзиите за живот, които служат като прикритие за
смъртта. А реализацията на живота „по истината” е тринитарният модел на
съществуване, който се намира в тялото на евхаристията; това е честването
на евхаристията и участието в нея. Ето защо каноните трябва също така да
правят ясна разлика между процеса на природното продължение, което е подчинено на смъртта, и процеса на евхаристийния живот. Тези два процеса не са
сравними. Те не са противоположни: единият не отменя другия. Просто първият
трябва да бъде трансцендиран, за да може да възникне вторият.21 За да можеш
да честваш евхаристията или да вземеш участие в нея, трябва да бъдеш „в съг
ласие” с композиционния модус, характерен за църковната есхатологична ипостас на принадлежащия към общението със светиите; трябва да се отдалечиш
екзистенциално, по поведение и време, от автономния импулс на природното
продължение, изразено от репродуктивния процес. Именно това отдалечаване
19

„Човекът като биологична ипостас е по същество трагическа фигура. Той е роден като резултат от един
екстатичен факт – еротичната любов – но този факт е вплетен в природната необходимост и затова му липсва
онтологична свобода. Той е роден като ипостасен факт, като тяло, но този факт е вплетен в индивидуалността и
смъртта. Същият този еротичен акт, с който се опитва достигне екстаз, го води към индивидуализма. Тялото му
е трагическият инструмент, който води до общение с другите... Но в същото време е и „маската” на лицемерието, крепостта на индивидуализма, средството за окончателното разделение – смъртта”, ibid., p. 310.
20

„Трагедията на биологичната конституция на човешката ипостас не е в това, че поради нея човекът не е
личност; тя се състои в тягата на човека да стане личност чрез нея и неговия неуспех. Грехът е именно този
неуспех. А грехът е трагическата прерогатива само на личността... Тялото има тяга към личността, но в крайна
сметка води до индивида... [Смъртта], „неуспехът” на оцеляването на биологичната ипостас не е резултат от
някаква придобита увреда от морален вид (престъпване), а от самата конститутивна направа на ипостасата,
сиреч на биологичния акт на продължение на видовете”, ibid., p. 309-310.
21

„За да стане възможно спасението, за да успее неуспешната ипостас, е необходимо еросът и тялото като
изражения на екстаза и на ипостасата на личността да престанат да бъдат носители на смъртта. Две неща
следователно се оказват неизбежни: а) двата базисни компонента на биологичната ипостас – еросът и тялото
– да не бъдат унищожени (бягството от тези елементи би довело до лишаването на човека от онези средства,
чрез които той изразява себе си и като екстаз, и като ипостас, сиреч като личност), и b) конститутивната направа (или „модус”) на ипостасата трябва да се промени – не да бъде намерена някаква морална промяна или
подобрение, а едно ново рождение за човека. Това означава, че като цяло нито еросът, нито тялото биват изоставени – те обаче променят своята дейност, адаптират се към новия „модус на съществуване” на ипостасата,
отхвърлят от тази своя дейност, която е конститутивна за човешката ипостас, всичко онова, което създава
трагическия елемент в човека, и запазват това, което прави личността любов, свобода и живот. Ето така се
конституира онова, което нарекох „ипостас на църковното съществуване”: ibid., p. 310-311.
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утвърждават каноните. По същия начин те отбелязват единствената възможност да се освободи сексуалната любов от подчинението на природната необходимост: тази на тайнството на брака, в което смъртта на природата се
въззема като кръст и се преобразява в събитие на кенозисно себеприношение и
любовно общение съобразно прототипа на Христовото смирение.
С други думи, каноните не изразяват законова система. Те изразяват само едно:
онтологията на Църквата, модуса на съществуване вътре в църковното тяло.
Нито пък правят това с теоретични определения; те ограничават практиката
и реализацията на живота във връзка с индивидуалното оцеляване, което е подчинено на смъртта. Чрез този онтологичен критерий всички канони, които се
отнасят до секса, придобиват смисъл и могат да бъдат правилно тълкувани; с
тях също така може да бъде тълкувано и евангелското послание за спасението.
Само че това онтологично тълкуване на каноните не може да бъде прието и
живяно без едно абсолютно и радикално вътрешно настояване на различението
между смърт и живот, без една неутолима жажда за екзистенциална пълнота и
вечен живот. И изглежда, че тази необходимост не може да бъде лесно изпълнена на нивото на „либералното” и „хуманисткото” утвърждение и разкрасяване
на илюзиите на живота.

5. Легалистичното тълкуване на каноните
Би било обаче погрешно и едностранчиво да се приписва неспособността на
съвременния човек да разбере и приеме църковните канони, особено на онези,
които се отнасят до сексуалните въпроси, изключително на „хуманистката”
и „либералната” менталност на последните векове. Трябва да отбележим тук
един втори и по-важен фактор: фактът, че онтологичното съдържание на каноните, и всъщност на спасението, е подценяван, пренебрегван и дори напълно
игнориран в самия християнски свят. Вярата и благочестието са придобили в
голяма степен един легалистичен характер – този процес е започнал в западния църковен живот и по-късно е трансплантиран в пиетистките и академични
среди на православния Изток. Това оголва каноните от техния сотериологичен
характер и смисъл, като ги превръща в нещо неутрално, във формални условия, с
които човекът да бъде мъчен. Това подчинява живота на една законова „система”, която е опразнена от екзистенциално оправдание и следователно е мъртва.
В един климат на легализъм и морализъм каноните вече не различават живота
от смъртта: тяхната функция престава да бъде откровението и освобождението, изцелението и грижата. Те оперират като безпощаден кодекс на морално
законодателство, което оценява индивидуалните простъпки, и назначават примерни наказания.
Легалисткото и моралистко тълкувание на каноните въвежда в литургичния
живот критерия на индивидуалното оправдание и по този начин – една менталност, която е напълно противоположна на истината на спасението. Затова
именно то има последствия, диаметрално противоположни на онези, към които
се стреми животът на Църквата. Вместо да се грижи за грешниците и да ги
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лекува, вместо да утешава човека, наранен и деградирал от греха, това тълкувание води до страх от вина, заплахата за осъждане и сянката на смъртта.
Онези, които „вярно спазват каноните”, „чистите”, обикновено са хора, които
се нуждаят от рамката на закона, която да им даде сигурност като индивиди.
Така те налагат безмилостно наказание за всички онези „незначителни” люде,
които представляват провокация за обективните моралистки стандарти със
самото си присъствие, със своята трагическа борба между неуспеха и покаянието. Притчата за фарисея и митаря е изпълнена наново в историята и в основата  винаги лежат законът и спазването на регулациите.

6. Кодификацията на каноните
Напоследък много се говори за нуждата да се „кодифицират” каноните на Православната църква.22 Парадигмата за кодифицирането е западна: Corpus iuris
canonici на Римокатолическата църква.23 Целта би била да „се систематизират”
каноните в съгласие със съвременните „научни” изисквания24, тъй че да се даде
на Православните църкви едно единно канонично право, което да е ефикасно и
лесно за употреба25, а също така и очистено от „случайни” предписания и канони, вече излезли от употреба. „Подобните” канонични предписания ще бъдат
слети, а каноните, които „си противоречат” или предвиждат наказания, които
се смятат за прекалени в нашето време, ще бъдат ревизирани. Накрай, ще бъдат създадени такива нови канони, каквито е необходимо, за да стане кодексът
„систематичен”.26
Идеята за кодифициране на каноните е издигната от богослови, които с истински ентусиазъм искат да служат на истината на Църквата и нищо друго; и това
предизвика широко одобрение в Православните църкви. От друга страна обаче,
това е и една идея, която се е родила в богословския климат на ранните години
на нашия век, когато западната менталност, която търси „обективни” критерии – при различаването между „изповеданията”, както и в организацията на
църковния живот – е била приемана безпроблемно от православните богослови.
По този начин изглежда, че някои фундаментални въпроси, които възникват от
идеята за кодификацията, са били пренебрегнати.
Като начало можем да се запитаме дали наистина е случаен и лишен от смисъл
фактът, че много канони са обусловени от някакви обстоятелства и следова22

За историята на опитите за кодифициране, споровете и съответната библиография вж. изследването на архимандрит Вартоломей Архонтонис (сега Филаделфийски митрополит) [а от 1991 г., Константинополски патриарх], Относно кодификацията на свещените канони и каноничния регулационизъм в Православната църква.

23
Вж. Архонтонис, В., цит. съч. и особено с. 7 и 114 и сл. Авторът е напълно прав, като свързва опитите да се
кодифицира каноничното право с духа на просвещението и позитивизма от ХVIII и ХIХ век.
24

„Ползата и позитивните резултати от кодификацията, когато тя се случи, ще бъдат усетени в много сфери.
На първо място, трябва да вземем сериозно предвид големия тласък, който това ще даде на едно по-широко
развитие и култивация на православното църковно право, и при подготовката, и след това, както показва кодификацията на латинското канонично право, довело до истинско процъфтяване в науката за каноничното право
в западната Църква”: Архонтонис, с. 59.
25

... кодекс, който отива отвъд простите сбирки, бидейки по-систематичен и научен, по-официален и авторитетен и затова по полезен”: Архонтонис, с. 59.

26

Архонтонис, с. 69 и сл.
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телно имат релативен характер, че между тях има несъответствия или че
успоредни регулации с подобен предмет се запазват, както и канони, които не
са били в употреба от вече няколко века църковен живот. С други думи, дали е
случайно, че от векове Църквата е отказвала на практика да превърне каноните
в удобно и ефикасно за собствения си живот „законодателно” тяло? Може ли
причината за това да е, че каноните са били съставени и са оперирали в Църквата по един начин, който е много далеч от, ако не и диаметрално противоположен на съвременната правна „наука” с нейната нужда от кодификация? Може
ли въобще някаква кодификация да бъде извършена, без да се засегне и дори унищожи онтологичното съдържание на „семантиката” на каноните – различението
между смъртта и живота?
Ако целта на каноните е да се очертаят границите на живота и ако животът, както Църквата уверява, означава любов или свобода от всяка предопределеност, тогава как могат каноните да бъдат идентифицирани с някакво
кодифицирано законодателно тяло? Законодателството не отива по-далеч от
определянето и наказването на престъплението, докато каноните различават
греха само за да отбележат начална точка за покаянието, докато наказанието
определя как покаянието да бъде приложено на практика. Но покаянието е дар на
живота, който може да просъществува, да достигне зрялост и да бъде премерен
единствено там, където има свобода и безмерна любов. Обусловеният характер
на много от каноните, несъответствията между тях, повторенията и случаите
на излизане от употреба показват първенството и неопределимостта на живота, който не може да бъде кодифициран. Един кодекс по определение се стреми
да систематизира и изясни законодателството и преди всичко да го направи
окончателно – да подчини живота на една „система” от регулации, която да е
пълна и ефикасна. Каноните, от друга страна, зависят от живота на Църквата,
който е любов, за да явяват нейния лечителен характер. Те не могат да бъдат
ограничени до определянето на престъплението както правния кодекс, защото
правят възможно преобразяването на простъпката в покаяние и живот.
И отново можем да се запитаме дали онова, което препятства кодификацията на каноните съобразно съвременните „научни” критерии, е не външното им
формулиране, а преди всичко чудото на тяхната антиномия: те са регулации, а
пък не съставляват „закон”. Те очертават граници на морала, но без да го подчиняват на логистиката на индивидуалните преценки. Те определят наказания,
но това не са наказания за възмездяване на вина, а средства за лечение. Те
пазят добрия ред в църковната организация, без да подчиняват работата на
евхаристийното тяло на една „тоталитарна” еднотипност. Те отбелязват и
дават предписания за греха и неуспеха в административния или в личния живот,
като в същото време зачитат човешката свобода и създават възможности за
разкаяние и покайна атмосфера.
Тази спасяваща антиномия е въплътена и изразена преди всичко в начина, по
който каноните са подчинени на епископския дар за духовно отчество. Бидейки
отговорен за спазването на каноните, епископът е също толкова отговорен и
за отменянето им. Нему е дадена благодатта „да свързва и отвързва”. Имен-
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но той е онзи, който тълкува каноните, прилага ги и ги допълва или отхвърля,
защото в практиката и живота на Църквата той заема мястото на Христос.
Формулирането на шестнадесетия канон на Четвъртия вселенски събор изразява до голяма степен най-основния подход и практика на Православната традиция: „Определяме местният епископ да има власт да проявява човеколюбие”.
Може ли тази власт да се проявява човеколюбие, дадена на епископа и по този
начин и на изповедника, който е негов наместник, да бъде съчетана с идеята за
кодекс, който изисква регулациите да бъдат окончателни и приемани, спазвани
и налагани от всички?
Голямото утешение и надежда, които каноните ни дават, са, че те утвърждават истината и пълнотата на живота като лично завоевание и постижение
на свободата. В борбата за достигането на този подвиг ние винаги ще бъдем
съдени от каноните. И колкото сме по-строги спрямо конвенционалните опити
да се направи борбата по-лесна, колкото по-фундаментално недоверчиви сме към
илюзиите, които отобразяват екзистенциалните ни нужди, сякаш те са истина,
толкова по-сладък ще е плодът – автентичният живот на душите ни.
Превод: Слава Янакиева
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Антоанета Дончева

Бог е мъртъв и това е
ужасно.
Погнусата на Жан-Пол Сартр
В прочутото си есе Екзистенциализмът е хуманизъм (1946 г.) Жан-Пол Сартр
убедено въвежда дихотомията, фиксираща двата вида екзистенциалисти: „християните”, в които включва Ясперс и Марсел, и „атеистите”, сред които слага
Хайдегер, френските екзистенциалисти (сякаш Марсел е финландец) и самия
себе си.1 Той е амбициран да разгръща екзистенциализма като учение, което
прави възможен човешкия живот, заявявайки, че всяка истина и всяко действие
предпоставят определена среда и определена човешка субективност.2 Това би
следвало да определя позицията като „хуманизъм”.

Бог не съществува: човешката екзистенция предшества
същността
Според Сартр общото за всички екзистенциалисти е, че съществуването предхожда същността (l’existence précède l’essence), което означава, добавя той, че
трябва да се тръгва от субективността.3 Неговото понятие за същност няма
обаче нищо общо с класическите философски дефиниции. Екзистенциализмът
отказва да мисли „човека изобщо” и се насочва изключително към волевия субект с неговата свобода и свободното му самопроектиране. „Същността” при
Сартр не обозначава видовата определеност на биващото, извънвремево зада1

Сартр, Ж.-П. Екзистенциализмът е хуманизъм. София, 1994, с. 9.

2

Ibid., с. 5.

3

Ibid., с. 10 (френският текст се цитира по: http://www.danielmartin.eu/Textes/Existentialisme.htm).
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ваща базисните му битийни потенции и възможности. Понятието „екзистенция”
е ограничено само до индивидуалния човек. Сартр мисли същността по-скоро
като личностната формираност на човека, признавайки все пак някакви рамки
на възможностите, общи за всички хора.
Той въвежда битийна бездна между лишения от воля произведен предмет и човешкото същество. Ножът за рязане на хартия например се произвежда с някакво предварително знание, по определен начин и за конкретна употреба. При
ножа следователно същността предхожда съществуването. Любопитно е, че
Сартр описва тази същност като „съвкупността (ensemble) на предписанията
и качествата”, които дават възможност той да бъде произведен и определен
като такъв. Нещата с човека стоят съвсем различно.
Атеистичният екзистенциализъм е последователен, настоява Сартр. Той твърди, че ако Бог не съществува, има поне едно съществуващо, при което съществуването предхожда същността, съществуващо, което съществува, преди да
бъде определено от някакво понятие, и това съществуващо е човекът или, както казва Хайдегер, човешката реалност (la réalité humaine). Човек по-напред съществува, случва се, явява се в света, а след това се определя.4 Споменаването
на Бога тук не е случайно. В латинската християнска теология се постулира, че
при Бог същността и съществуването съвпадат. Но „Бог е мъртъв”, човекът не
е творение по Божие или друго нечие „понятие”. При човека, за разлика от ножа,
определеността не може да дойде отвън, тя трябва да се акумулира във и от
самия човек. Изглежда ще се окаже, че той е онова „поне едно съществуващо”,
в което екзистенцията предшества същността.
Във всеки случай, първоначално човек е неопределен; първоначално той е нищо.
Чавекът ще е някакъв след това и ще бъде такъв, какъвто се направи. В този
смисъл, забелязва Сартр, човешка природа (nature humaine) няма, понеже няма
Бог, който да я предопредели, да я разбира или схваща (pour la concevoir).5 Относно него, за разлика от всичко останало, няма предварително понятие, което
да бъде удържано и прилагано от някой демиург на човешкото. Човекът трябва
да се самопроизведе от „нищо”.
Забележително е, че тук Сартр отъждествява „същност” и „природа”. Това
тъждество не е саморазбиращо се на Запад. Ако се проследят класическите
схеми, същността („субстанцията”) съвпада с природата само в една от дефинициите: „Природа е това, което може или да действа, или да изтърпява въздействие”: това е дефиницията за природа, която се прилага само към субстанциите6. Сартр е в достатъчна степен небрежен към традиционните дефиниции,
но не е невъзможно това класическо положение да се е задържало някъде във
философското му безсъзнателно. При отсъствието на Бог Творец, би могъл да
размишлява Сартр, и действието, и изтърпяването на въздействие би трябвало
да следват директно от самодейния човек.
4

Ibid., с. 13.

5

Ibid., с. 14.

6

Cf. Боеций, А. М. С. Теологическите трактати. За утешението на философията. София, 2008, с. 44.
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За френския философ индивидът просто съществува, ала не като такъв, какъвто
се възприема, но и като такъв, какъвто иска да бъде, защото се възприема, след
като вече съществува (après l’existence: след екзистенцията) и самоопределя
себе си след този порив към екзистенцията (après cet élan vers l’existence). Човекът не е нищо друго освен това, което сам се направи.7 Той първо съществува,
първо е това, което се упътва към бъдещето и което осъзнава, че проектира
себе си в него (qui est conscient de se projeter dans l’avenir) – въвежда темата за
„проекта” Сартр. Човекът е изначално проект, който се преживява субективно,
а не мъх, плесен или цветно зеле; преди този проект нищо не съществува.8 Любопитно е, че като определения, следващи от човешкия избор и човешката воля,
се описват характеристики като „да се присъединя към някоя партия, да напиша
книга, да се оженя”, които в нито една класическа теория не могат да бъдат
гледани като същностни. Теорията на Сартр няма обаче никакво намерение да
бъде класическа.9
Всъщност, заявява Сартр, всеки от актовете, които сътворяват човека, който
се стремим да бъдем, едновременно с това създава един негов образ (une image
de l’homme), какъвто преценяваме, че той трябва да бъде. И този оформен образ
трябва да е валиден за всички други и за цялата ни епоха.10 В същото авторът
на Битие и нищо знае, че човекът не се е сътворил сам, че е захвърлен в света.11
В контекста на говоренето за предшестваната от екзистенцията есенция или
същност Сартр ползва по симптоматичен начин като синоним на същността
освен думата „образ”, и думата „фигура” (в българския превод „облик”). Той
казва: Човек се ангажира в своя живот, очертава своя облик (dessine sa figure) и
извън този облик няма нищо друго.12 Когато говори за „същност”, Сартр действително няма пред очи дефинирането на онова, което определя „каквото” на
човека като човек, пък било то гледано и в отделния индивид. Той има предвид именно формирането на „личността”. Колкото и да е непоследователно
от системно-терминологична гледна точка, при него би могло да се говори за
„персонална същност”.13 Той следователно визира конфигурирането на актуалния
и едновременно уникален човешки Аз, което е изцяло налично тук-и-сега в конкретните си актове, схващани в широкия смисъл на думата.14
Затова именно е наистина наложително да се каже, че актуалното е такова,
каквото е, въпреки наличието на останали у мен неизползвани и непокътнати
7

Сартр, Ж.-П. Екзистенциализмът е хуманизъм. София, 1994, с. 14.

8

Ibid., с. 15. „Човекът не е нищо друго освен своя собствен проект, той екзистира само в мярата, в която се
реализира, така че той не е нищо друго освен съвкупността от своите действия (l'ensemble de ses actes), нищо
друго освен своя живот” – Ibid., с. 44.
9

Ibid., с. 15.

10

Ibid., с. 17-18.

11

Ibid., с. 27.

12

Ibid., с. 46.

13

Сартр говори за индивидуалната субективност, поставяйки при това „в изходната точка” Декартовото cogito ergo sum – Ibid., с. 51.

14

За екзистенциалиста няма друга любов освен тази, която се осъществява, няма друга възможност за любов
освен онази, която се проявява в една любов. – Ibid., с. 45.
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множество дарования, склонности възможности, които ми придават ценност,
каквато не би могла да бъде извлечена от поредицата мои действия15.
Продължавайки да настоява, че не може да намери някаква всеобща същност,
която да бъде човешка природа, Сартр все пак е наясно, че и във, и извън своите
актове човекът базово, в потенциите си (колкото и да го определя извън тях
като „нищо”), все пак е именно човешко същество, а не „мъх, плесен или цветно
зеле”. Затова му се налага да приеме едно „универсално човешко състояние”:
Сартр признава, че предпочита да говори за състояние на човека (condition de
l’homme)16, отколкото за „човешка природа” (de sa nature). Под тази „кондиция”
Сартр, в съгласие със съвременните мислители разбира ансамбъла на априорните граници, очертаващи фундаменталната ситуация на човека в универсума
(l’ensemble des limites a priori qui esquissent sa situation fondamentale dans l’univers).17
Това „състояние” с неговите априорни, пред-опитни граници на фундаменталната човешка ситуация18 идва да замени традиционното понятие за „същност”.
В този смисъл Сартр намира основание за настояването, че всички проекти са
опит да се преодолеят тези граници, да бъдат отместени, отречени или пък
човек да се адаптира към тях19.
От предхождането на екзистенцията пред „същността”, схващана като субективно-уникална конфигурация на човешкото, Сартр извежда и тезата си за отговорността: човекът е отговорен за това, което е. Върху него е „стоварена”
цялата отговорност както за собствената му екзистенция, така и за цялото
човечество.20 Безпокойството, за което говори екзистенциализмът, философът
обвързва тъкмо с тази универсална отговорност. Тя е толкова по-тежка, защото над човека няма висша санкция, няма Бог, следователно няма установена
„природа”, няма детерминизъм. Човекът е свободен, човекът е свобода. Ние сме
сами, без извинения. Ето това имам предвид, когато казвам, че човек е осъден
да бъде свободен.21 Човекът не може да открие в себе си някакви предварителни
критерии за изборите си, някакво автентично състояние, което да го подтикне да действа, някакъв общ морал.22 Човекът е свободен да избира и е длъжен
да осъществява тези мотивирани от самия него избори.23 Той е „изоставен”:
ние сами избираме собственото си битие. „Безнадеждността” пък се състои
именно в необходимостта от ограничаване до съобразяването само с онова, от
15
Ibid. И още: Човек не е нищо друго освен една серия от начинания (qu'une série d'entreprises), той е сумата,
организацията, съвкупността от отношенията (l'ensemble des relations – знаковият Марксов термин!), които
конституират тези начинания. – Ibid., с. 47.
16

Предлагам „състояние” като превод на condition, който ми се вижда по-адекватен от „условия”, както е според ползвания от мен български превод.
17

Ibid., с. 55.

18

Тези граници не са нито обективни, нито субективни, а по-скоро имат обективна и субективна страна. – Ibid,
с. 55.

19

Ibid., с. 56.

20

Ibid., с. 19.

21

Ibid., с. 27.

22

Сартр говори за общност между изкуството и морала: и в двата случая имаме творчество и изобретателност
– Ibid., с. 63.
23

Ibid., с. 35 и 37.
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което зависи нашата воля, или до съвкупността от възможности, които правят
възможно нашето действие.24
Така откриваната субективност вече не е строго индивидуална, защото в cogito
човекът открива не само себе си, но и другите. Чрез аз мисля ние постигаме
себе си пред лицето на другите и другият е също толкова сигурен, колкото и
ние самите. По този начин човекът, постигнал себе си пряко чрез cogito, открива и всички други като условие за своето съществуване (la condition de son
existence)25: За да достигна до някоя истина за себе си, аз трябва да премина
през другия. Другият е неотделим от моето съществуване и от познанието,
което имам за себе си. При тези условия разкриването на собствената ми съкровеност (la découverte de mon intimité) е разкриване на другия като поставена
пред лицето ми свобода... Така изведнъж откриваме цял един свят, който ще
наречем интерсубективност, и тъкмо в този свят човек се убеждава какво той
е и какво другите са.26
В следващите страници ще се изследват характеристиките на така полагания
свят без Бог и на съответната му интерсубективност в перспективата на
персоналната идентичност, както са представени те от самия Сартр най-вече
в романа му Погнусата (1938 г.) и гледани върху концептуалния фон на Битие и
нищо (1943 г.).

„Погнусата” – наранената плът на съществуването
Проблемът за кризата на персоналната идентичност, деструкцията на Аза и
Другия като конструиращ елемент на човешкото битие, е централен във философското и литературно творчество на Сартр. Настоявайки, че екзистенцията
предшества есенцията, той преобръща класическия тезис на Спиноза (causa
sui) и твърди, че човек придобива своето битие само в релация с обектите и
другите хора. Сартр рязко се отдръпва от философията на Хайдегер по отношение на темата за Аза и Другия. По негово мнение Хайдегеровото Mitsein (съсбитие) не позволява да се разбере и обясни конкретното човешко съществуване
във връзката му с Другия и със собствения му Аз.27 Сартр настоява, че дори да
приемем безрезервно тази замяна на битието-за със със-битието, то ще остане за нас едно твърдение, лишено от основание.
В Погнусата съществуването те сграбчва в гръб, иска да те изличи, напада те
изотзад, насилва те. Съществуването е пропадане в бездна, съществуването е
несъвършенство. Съществуването е безпричинно, съществуването е пихтиесто, тресе се, клатушка се. Уморен, отвратен, че съществува, героят на Сартр,
24

Ibid., с. 39.

25

Ibid., с. 53.

26

Ibid., с. 54.

27

Първо, Хайдегеровата теория ни предлага по-скоро някакво указание за решението, което трябва да бъде
открито, отколкото самото решение. (...) Ние се сблъскваме несъмнено с известни емпирични състояние на
нашето битие (...), които сякаш разкриват едно съвместно съществуване на съзнанието, отколкото някакво
отношение на противопоставяне. Но именно това съвместно съществуване се нуждае от обяснение”. – Сартр,
Ж.-П. Битие и нищо. Т. 2, София, 1999, с. 46.
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човекът на модерната епоха, тича: тича, за да избяга от себе си: Съществуването сграбчва мислите ми изотзад и бавно ги разпилява изотзад; сграбчват
ме изотзад, принуждават ме да мисля изотзад, следователно да бъда нещо, зад
мен то изпуска леки мехурчета от съществуване, то е мехурче от мъглата на
желанието, пребеляло е в огледалото като смъртник, Ролбон е мъртъв, Антоан
Рокантен не е мъртъв, нека се изличи; той казва, че иска да се изличи, тича,
тича като невестулка (изотзад), промъква се изотзад, – изотзад – малката Люсиен е нападната изотзад, насилена от съществуването изотзад.28
Сартр гледа човешкото битие като проява на безпокойство и абсурд: абсурд от
отсъствието на очевидни параметри, цели, ценности и норми на съществуването, доколкото човек не може да се произнесе не само относно структурата на
битието, но и относно своята собствена същност. В основния си философски
труд Битие и нищо той споделя, че усещането за нищожност на живота и за
трагична двойственост на човешкото съществуване се корени във факта, че
хората се раждат и умират: В нехристиянския екзистенциализъм случайността
на екзистенцията вече няма характера на провокираща тайна, а е чиста ирационалност и брутална абсурдност. Човекът е гол и сляп факт. Той е там ей
така, безпричинно.29
Въпросът „Кой е запратил човека в света?” остава без отговор. Кой? Никой.
Защо? Просто ей така – за нищо. Ние сме оставени на произвола на съдбата,
без ориентир, без нищо, което да оправдава действията ни или да ни подсказва
защо сме на този свят. Такова е чувството на нашата изначална ситуация. То
е най-висше, отвъд което няма нищо. Аз се събуждам посред едно пътуване, в
някаква история на побъркан.30
Хайдегер и Сартр ще нарекат тази безоснователност на битието „фактичност”. Фактичността (la facticité) е думата, която Сартр използва, за да опише
безкрайните факти в нашия живот, които са неподвластни на нашия избор:
житейските обстоятелства, които са вън от нашия контрол, като случайност
та на нашето раждане във времето, наследствеността ни, психическата ни
предразположеност, живеенето ни в определени обстоятелства. Той изброява
различни характеристики, които оформят нашата уникалност. Нашата индивидуална фактичност е в пряка зависимост от езика, който упражняваме, и от
обществото, в което живеем. Следователно ние сме природно и културно детерминирани още от момента на нашата поява.
Погнусата е чувството, което се появява, когато съзнанието ни е завладяно
от фактичността в нейната най-оголена и брутална форма. Тя ни позволява да
кажем – това е, то съществува; позволява ни да установим факта на нашето
присъствие в света, в дадена ситуация. Така или иначе – фактът е и си остава
случаен. Битието-за-себе си съзнава своята фактичност, т.е. преживява своята
необоснованост, овладява себе си като безцелност (pour rien), като нещо излиш28

Сартр, Ж.-П. Погнусата. София, 1988, с. 149.

29

Муние, Ем. Увод в екзистенциализма. София, 1993, с. 33.

30

Ibid., с. 3.
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но (de trop). Битието-в-себе си може да обоснове своето нищо, но не и своето
битие.31
Още Декарт казва, че съзнанието постига собственото си съществуване. За
Сартр това станало парадигматично за новоевропейската епоха съждение е
изходен пункт. Той развива идеята за съзнанието, което е съзнание за съзнание. То е раздвоено на това, което бива съзнавано (трансцендиране към даден
обект), и това, което съзнава или е съзнаващо (съзнание за трансцендирането),
но е несъзнаващо себе си. Той слага знак за равенство между така схванатото
съзнание и субективността. Последната се ражда само на фона на битиетоза-себе-си, като не е статична, а ек-статична спрямо него: т.е. съзнанието е
съзнание за нещо.
Тук Сартр следва Хусерл, според когото съзнанието е интенционално, т.е. всеки
негов акт е насочен към някакъв предмет. Битието-за-себе-си е трансценденция към нещо, непрестанно се стреми към нещо друго и така се изплъзва от
себе си, но трансцедентното нещо също се изплъзва. Поради това, че нищото
произхожда от човека, човек „онищостява” (неантизира, отрича) битието-в-себе-си. Битието постоянно се разтваря и определя, неговото тъждество бива
анихилирано. Чрез човека нищото „спохожда” битието. Съществуването в неговата случайност и абсурд, битието-в-себе-си, има някаква пълнота. Само че
това е мъртва пълнота, пълнота от смърт. Битието в себе си е просто и само
това, което е, неотстъпно, но и ненадхвърлящо се. То е преизпълнено със себе
си, само на себе си непрозрачно, масивно, без съкровение, като че прекалено пълно, а пред света е в излишък, в прекомерност.32
Сартр твърди, че нашите действия, които са проява на свободната ни воля и
избор, не са резултат от персоналните ни характеристики, а са фундаментът
на нашата идентичност. Така с разсъжденията си върху личностните постъпки
той се докосва до сърцевината на въпроса „какво е персонална идентичност”:
присъщо на човешката ни природа е, внушава той, да отиваме отвъд това,
което сме или което си мислим, че сме. Свободният избор (в чиято основа е
битието-за-себе-си) „конструира” тази амбивалентност на персоналната идентичност, като избира една от многото възможности, които се предоставят
на човек във всеки един момент. Това е ситуацията, в която проявява себе си
абсурдът.
Абсурдът на човешкия живот и кризата на персоналната идентичност са основни теми в творчеството на екзистенциалистите. Манифестът на абсурда
експлицира отворената рана в съзнанието на модерния човека. Мощен неин
израз е появата на Митът за Сизиф (1942 г.) на Албер Камю. Колко е било силно
влиянието на Сартр, може да се забележи по преките референции в прочутото
есе на Камю към Погнусата: Абсурдът се състои също в това безпокойство
пред нечовешкото у самия човек, в този неразбираем крах пред образа на това,
31

Андреев, Л. Сартр. Свободное сознание и ХХ век. Москва, 2004, с. 109.
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Сартр, Ж.-П. Битие и нищо. Т. 1, София, 1994, с. 39.
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което сме, в това „гадене“, както го нарича един съвременен писател.33 Откривайки Камю само няколко седмици след изпращането за публикуване на Битие
и нищо, Сартр от своя страна му посвещава едно от най-силните си есета,
състоящо се от 6000 думи: Обяснение на чужденеца (Explication de l’Étranger)34.
В него той интерпретира съвместно Митът за Сизиф и Чужденецът на Камю.
Сартр определя абсурда в есето си по следния начин: Несъмнено абсурдът не
е нито в човека, нито в света, взети поотделно; но тъй като същностната
характеристика на човека е „битие в света“, абсурдът в крайна сметка съответства на човешката участ. Ето защо на първо място той не е предмет на
обикновено понятие, а се разкрива чрез отчаяно прозрение: „Ставане, трамвай,
четири часа в канцеларията или в завода, обед, трамвай, четири часа работа,
вечеря, сън и понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък и събота все в същия
ритъм…“ – из „Митът за Сизиф“. А после, внезапно, „декорът се срутва“ и ние
достигаме до жестоко просветление.35
Съществуването е една от основните причини за пристъпите на погнуса у главния герой на Сартр – Антоан Рокантен. Същото съществуване, което те сграбчва изотзад, иска да те изличи, насилва те. Съществуването – пропадане в бездна; съществуването – несъвършенство. Съществуването, което е безпричинно,
което е пихтиесто, което се тресе – както гласят някои от вече цитираните
определения за човешкото битие, дадени от Сартр в Погнусата. Романът, носил
първоначално заглавието Меланхолия (сменено от издателя), сякаш продължава
с думи изобразителното изкуство на Салвадор Дали и Рене Магрит. Там някъде,
в центъра на картината на Дали „Упорството на паметта” (The Persistence of
Memory) лежи тялото на Рокантен – огромно разплуто тяло като охлюв, наподобяващо лице. Притискам лявата си длан о бузата, с пръсти разтеглям кожата,
кривя лице. Едната му половина се поддава – лявата част на устата се сгърчва
и набъбва, разкрива зъб, клепачът се подпретва, показват се бяла заобленост и
розова, кръвениста плът. Друга беше целта ми – тук няма нищо въздействащо,
нищо ново, само пихтия, мътилка: всичко е вече познато! Унасям се с отворени
очи, лицето се уголемява, уголемява се в огледалото, превръща се в огромен блед
ореол, който се размива в светлината.36 Времето се е превърнало в течащи часовници – всеки един от тях показва различно време (по свидетелства на Дали
идеята за часовника се ражда от разтопено сирене „Камамбер”), нападнати от
рояк мравки. Времето ще бъде „изядено”, паметта няма да устои, спомените ще
изчезнат. Вече не чувствам приплъзването, докосването на времето, мълви Рокантен. Времето в картината на Дали е застиналата тъмна локвичка в нозете
на героя на Сартр, както той сам го определя.
Веднага след публикуването си във Франция през 1938 г. Погнусата има завиден
успех, а героят на Сартр, Антоан Рокантен, става христоматиен персонаж
за цялата западноевропейска литературна традиция. Рокантен се превръща в
33
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То е отпечатано за първи път през февруари 1943 г. в списание Кайе дю Сюд, а впоследствие е включено от
Сартр в сборника Ситуации I, обединяващ литературни и философски статии.
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символ на меланхолията, погнусата и депресията на съществуването на човека
в десетилетията след Първата световна война. Абсурдът е породен от фундаменталната липса на рационалност в обкръжаващия човека свят. Погнусата е
замайването на ръба на пропастта на битието, изпадането в „без-съзнание” от
притеглящата сила на бездната, наречена Абсурд и деструкция на Аз-а.
В Битие и нищо Сартр разгръща своята онтологична система и оформя три
феноменологични реда: битие-в-себе-си, битие-за-себе си и битие-за-другия. Битието-в-себе си е, то съществува. То е онова, което е – нищо повече. Сартр
разграничава битието в себе си (света на предметите) от битието за себе си
(човешкото съществуване). Битието-за-себе си контрастира с битието-в-себе-си, което се проявява по отношение на първото като „друго”. Битието-за-себе-си не е нещо друго, а съзнание. Макар да придобива смисъл само като се противопоставя на своето друго, то е напълно независимо по отношение на него.
„Погнусата” следва от битието-в-себе-си: Трезво, застинало, празно, съзнанието се е вместило между стени; то пребъдва в себе си. Никой вече не го изпълва – останали безлични стени, безлично съзнание. (...) Има само стени, а между
стените – жива и безименна проницаемост...37 Отношението на битието-за-себе-си към битието-в-себе-си ни дава ключ за интерпретирането на погнусата
като последица от срещата на човека с реалността. За Сартр битието не би
могло да бъде causa sui по начина, по който е съзнанието. То е себе си и стои
извън отнасянето, отвъд отрицанието и отвъд утвърждението.38
Ето как Рокантен описва едно от лицата на „погнусата”:
Думата „Абсурд“ изниква сега изпод перото ми: (...) Абсурдността не беше
представа или внушение, тя се съдържаше в дългата мъртва змия в краката
ми – дървената змия. (...) И без да прибягвам до ясни определения, разбирах, че
съм намерил ключа на Съществуването, ключа на своите Погнуси, на собствения
си живот. Фактически всичко, което впоследствие обозрях, се свежда до тази
същностна абсурдност.39
Сартр е убеден, че човекът е сам, без Бог, обладан от безпокойство и страх в
един чужд и непознат за него свят, а животът е „безполезна страст”. Всяко
съществуване възниква без причина, запазва се от безволие и замира по случайност. Ние сме „изоставени” и „изгубени”; животът е абсурден и безсмислен.
Една от най-болезнените прояви на абсурда е чувството за безполезност и излишност. А аз – безволен, вял, пошъл, храносмилащ, предъвкващ мрачни мисли, аз
37

Ibid., с. 226.

38

Но битието не е отношение към себе си, то е себе си. Битието-в-себе-си не притежава нищо вътрешно, което би било противоположно на някакво отвън и което би било аналогично на съждение, на някакъв закон, на
някакво съзнание за себе си. В-себе-си няма тайни – то е масивно, което означава, че нищо не може да бъде
прибавено или отнето от него. То е пълната позитивност. То не познава следователно другостта: то не се полага
никога като друго спрямо друго същество; то не може да поддържа никакво отношение с другото. –Сартр, Ж.-П.
Битие и нищо. Т. 1, София, 1994, с. 92-94.
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Сартр, Ж.-П. Погнусата. София, 1988, с. 179.
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също бях излишен – констатира героят на Сартр в Погнусата.40
Човекът е нищо-то на битието, твърди Сартр, и тази абсурдност е лайтмотив,
изговорен и представен по различен начин в романа, но натрапчиво повтарящ се:
от него произтича погнусата от човешкото съществуване като лишено както
от стабилност и смисъл, така и от природна или социална необходимост. Историята на всеки живот според автора на Битие и нищо е историята на едно
поражение, защото и нашето раждане, и нашата смърт са еднакво абсурдни.
Чувството за безполезност и ненужност довежда Рокантен до мисълта за самоубийство. Небитието не е логическо отрицание, а е преживяване на отсъствие, на излишество. Смътно ми минаваше през ума да свърша със себе си, та да
унищожа поне едно от ненужните съществувания. Ала дори смъртта ми щеше
да е излишна... бях излишен за вечността.41 За разлика от Камю обаче Сартр
отрича самоубийството като възможен изход от непреодолимото чувство на
абсурд и излишност, което превзема човека. В есето си Обяснение на чужденеца42 той пише, че абсурдният човек няма да се самоубие, защото у него съществува влечение към абсурда и той иска да живее независимо от убедеността си,
че битието му е без бъдеще, без надежда и без илюзии. Но то е също така и без
примирение, защото абсурдният човек се утвърждава чрез разбунтуваността
си. Той е втренчен в смъртта със страстна неутолимост и тази омая го освобождава: той изпитва божествената безотговорност на осъдения на смърт.43
Сартр и Камю са обладани от духа на съвремието си и полагат като изходна
база на своите теоретични и творчески изяви абсурда на човешкото битие.
Срещнали се на този кръстопът, те поставят различни знаци за движението
на човека. Авторът на Погнусата е много по-негативен от Камю по отношение
на човека и неговата реалност, но въпреки това е убеден, че по някакъв начин
човекът може да преодолее чувството си за абсурд. За Камю абсурдът е центърът и оста на човешкото битие и негова неизбежната присъда.44 Единственият
начин да живеем с това чувство е да му се отдадем и да превърнем „дефекта” в
ефект. Бунтът и победата на Сизиф над боговете се изразяват именно в това,
че той превръща наказанието в свое собствено дело и цел. От своя страна Рокантен ще напише в дневника си: Когато сега казвам аз, думата ми се струва
40

Ibid., с. 178.
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Ibid., с. 178.
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http://chitanka.info/text/3589/0.
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Ibid. На 20 октомври 1938 г. излиза рецензията на Камю за Погнусата на Сартр в алжирския ляв всекиднев
ник Републикански Алжир (Alger republicain), където той подържа рубрика. Текстът на Камю е едновременно
апологетичен и критичен. За него погнусата на Рокантен се поражда от чувството за абсурд, от който той е
обзет при рутинните си ежедневни дейности, но го обладава с още по-голяма сила при „пълното проявление
на живота”. Камю сравнява Сартр с Кафка в майсторството му да внушава абсурдността на ежедневието и
превръщането на баналните предмети в хиперболизирани чудовищни образи. Но, пише Камю, по нещо той се
различава от Кафка: някакви неопределени пречки предпазват читателя от съпреживяване и го дръпват назад
точно когато е на прага да му се довери. – www.historum.com/historum-book-discussion/22614-sartre-nausea.
html.
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В една вселена, внезапно лишена от илюзии и светлина, човек се чувства чужденец. Това изгнание е безнадеждно. Именно това разделяне на човека от неговия живот е усещането за абсурда – казва Камю в Чужденецът.
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някак куха. Тъй забравен съм, че вече ми е непосилно да имам ясна представа
за себе си. Единственото останало реално у мен е съществуване, което съзнава, че съществува. Бавно и дълго се прозявам. Никой. За никого не съществува Антоан Рокантен. Забавно ми е. Та какво е Антоан Рокантен? Абстракция.
Мержелее ми се смътен спомен от мен. Антоан Рокантен… И внезапно моят Аз
избледнява и накрая угасва.45

*****
Камю и Сартр са загубили Бога и вярата в Него. За разлика от мислители като
Киркегор и Шестов те не биха могли да намерят спасение в религиозния избор.
За тях той не е източник на последна надежда и смисъл за битието на човека,
обладан от чувство за безсмислие и непотребност. Тази изключително съществена разлика превръща Камю и Сартр в истински философи и изразители на
абсурда, защото тяхната изходна точка е ситуацията на „безнадеждност” на
човека и мислителя, останал без вяра в разума и Бога. Заедно с това те изповядват идеята, че човекът трябва да приеме мисълта за абсурда на битието и
да живее с него. Сартр е на мнение, че човекът, поставен пред отчуждеността
и безсмислието, е задължен да прояви творческа активност. Аз-ът, оставен на
самия себе си, прави себе си такъв, какъвто е; той става основа на самия себе
си чрез своите свободни избори и в този смисъл свободата не е само негов подарък, а и неговите тежки вериги.
Габриел Марсел е прав в атаката си срещу Сартр и „уведомлението” му: „Господа, Бог е мъртъв”, с което „ощастливил” репортерите на някакво швейцарско
летище. Марсел с основание го определя като „журналистическа деградация”
в сравнение с екзистенциалната тревога в идентичните думи на Ницше и отхвърля Сартровата „арогантна претенция” за обективността на неговото съобщение, изказвана сякаш от позицията на упълномощен трибунал46. В същото
време обаче непременно трябва да бъдат забелязани твърденията на Сартр (не
само в Екзистенциализмът е хуманизъм), че неговият екзистенциализъм действително отхвърля „хипотезата” за съществуването на Бога, но в този си жест
радикално се различава от номинално подобните позиции, застъпвани през ХIХ
и ХХ в. Несъществуването на Бога предполага не само липсата на ценности,
гарантирани от едно „интелигибилно небе”, но – както видяхме – и непреодолим
битиен дефицит. Героичните пози на Сартр не му пречат да заяви ужаса си
от Божието несъществуване, да определи това положение като действително
„ужасно” (très gênant). В тези му думи не прозира и капка ирония. Тъкмо напротив.
Мисля, че Сартр не е бил никога по-сериозен.

45

Сартр, Ж.-П. Погнусата. София, 1988, с. 22.
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Марсел, Г. Бог мъртъв ли е? Отговор на Жан-Пол Сартр. – В: Християнство и култура, 8 (2012), с. 83-86.
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Хараламби Паницидис

Василий Розанов contra
Фридрих Ницше: щрихи към
едно естетическо разбиране
на история на културата
Василий Василиевич Розанов често е сравняван с Ницше и дори метафорично
наричан „руският Ницше”.
Въпросът, който поставя и на който се опитва да отговори този текст, е:
„Валидна ли е подобна оценка по отношение на творчеството и личността на
Розанов?”.
Въпрос, който, от една страна, препраща към собственото отношение на Розанов към творчеството и личността на Ницше, а от друга – към валидността
на това явно принизяващо, а не приравняващо сравняване (дори бих си позволил
израза удребняване) на едно творчество заради друго творчество, т.е. това на
Розанов заради това на Ницше. В тази връзка неминуемо възниква и питането
„доколко е актуален Розанов като адепт на Ницше?”, както и естествено произтичащото оттук съмнение – „самостоятелен мислител ли е Розанов?”.
С други думи, Розанов – „руският Ницше”, зависим ли е от Ницше, „пристрастéн”
ли е към Ницше и неговото творчество и докъде стига влиянието на това негово пристрастяване? Ако то само му е вменено – „Защо?”, ако то е действително
– „В какво се изразява?”.
Мисля, че едва собственото, „текстовото” отношение на Розанов към Ницше
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би могло да ни даде основанието, което би ни позволило да приемем или да не
приемем оценката за Розанов като за „руския Ницше”.
Мнението за Розанов като за „руския Ницше” свързва непосредствено творчеството на двама мислители, всеки от които несъмнено твърде „горещо” излъчва
своето присъствие не само в контекста на определено национално умонастроение, но и в контекста на европейската духовност, в контекста на европейската
култура.
Струва ми се, че още тук е необходимо да се направи едно разграничение, което
се отнася непосредствено до творчеството на двамата мислители.
Розанов до края на живота си, до края на своя творчески път, остава верен
на своята рационалистична и оригинална концепция за разбирането като иманентна онтологична даденост на човешкия разум. Концепция, превърнала се в
методологичен „лайтмотив” на многообразието от често променящите се, дори
противопоставящи се една на друга негови позиции спрямо обектите на изследователските му интереси.
Ницше също така до края на своя творчески път остава верен на убеждението
си за необходимостта от една тотална, ирационално-критична „десквамация”
на волята за мощ.

***
В статията си Още за граф Л. Н. Толстой и неговото учение за несъпротива на
злото, публикувана през 1896 г., Розанов пише за Ницше по повод на публикувана негова биография и „нарастващото внимание към този философ” следното:
„Стрелките на разваления часовник могат да правят всевъзможни любопитни
движения, но те не могат да показват времето: Ницше, който в течение на 14
години бавно полудява и именно през тези години пише своите съчинения, може и
да е написал в тях много любопитни неща, но всички те имат този недостатък,
че не са истинни. Изглежда това е неоспоримо и изглежда това е достатъчно,
за да се възпрат търсещите истина от изучаването на неговите съчинения.
Може да се заблуждаваме по различни начини и с различни средства и сред тях
е онзи, който е намерил Ницше и който без каквото и да е право наричат негова
„философия”. Тъй като самата идея за знание, самото усилие към правилното
не са и минавали през мисълта му; и както самият той, така и неговите трудове дори не могат да се отнесат към общата категория, към която отнасяме
родствените факти на „науката”, „философията”, „знанието”, „разбирането”.1
През същата тази година на друго място и по друг повод (в статията си За
символистите и декадентите, 1896 г.) Розанов пише за Ницше следното: „В известно отношение Ницше вече може да бъде смятан за декадент на човешката
мисъл; поне в същото отношение, в което Мопасан може да бъде смятан по
някои завършващи черти на неговото „творчество” за декадент на човешкото
1

Розанов, В. О писательстве и писателях. М., 1995, с. 19.

79

Християнство и философия

чувство. Както при Мопасан, така и при Ницше култът към своето аз излиза
извън всякакъв контрол; светът, историята, човешката личност, нейните дела
и законни искания – еднакво изчезват от представите и на двамата; и двамата са били в достатъчна степен „мистични самци” – само че на единия повече
му се искало да „пърха” над „тръпнещите орхидеи”, а на другия му харесвало в
някаква пещера или от някаква планина да обявява нова религия пред човечеството в качеството на възродил се „Заратустра” и да разяснява религията на
„свръхчовека”. Но всички те (декадентите, б.м., Х. П.), и Мопасан също, са били
вече „свръхчовеци” поради пълното отсъствие у тях на нужда от „човешкото”
и поради отсъствие на необходимостта от тях за самите хора.
От този нов по своя вид nisus formativus на човешката култура трябва да очакваме да сме свидетели на големи странности, на велика извратеност, а и може
би на големи бедствия и опасности”.2
На Розанов не убягват и някои социалнопсихологически аспекти на възприемането на творчеството на западните мислители в Русия, включително това и на
Ницше. „Много мислители – от Бокъл, Дрейпър и Спенсър до Дарвин, Молешот и
Бюхнер, са „пленявали” руската душа; след това са я държали в „плен” Шопенхауер и Ницше... Но що се отнася до първите – то е ставало поради това, че
тяхната мисъл била твърде лека, усвоима, ставала веднага разбираема за много
хора без някакво усилие, а Шопенхауер и Ницше завладели руската душа, тъй да
се каже, по закона на контраста: поради това, че за руската душа те били съвсем нови по тон, по теми, а Шопенхауер – по система. „Новостта” и „необикновеността” ни омагьосала и ние сме започнали да четем тези философи, както
децата на пустинята се зачитат в Шехерезада”.3
Своеобразието на Розановия прочит на Ницше намира експлицитен израз в анализите, посветени на творчеството на Константин Леонтиев. В тях Розанов
формулира тезата за предимството по време и за превъзходството по изказ
на теми и идеи, разработвани от Леонтиев, които Ницше, в друг културен контекст и по друг начин, разгръща в своето творчество.
За Розанов Леонтиев е „личност и гений, равен на Ницше”, но той не го нарича
„руския Ницше”. „Само че Ницше – пише Розанов – е бил професор, съчиняващ
в своята глава „подстрекаващи теории”, докато самият той си седи мирно в
спокоен немски град, за да се лекува от постоянните си недъзи. Немците създават в главите си всякакви революции, но изобщо не могат и не се решават да
престъпят с тях прага на дома си. Полицията, като знае, че немската лястовица няма да подпали морето, остава спокойна пред зрелището на техния идеен
бунт. Полицията знае, че колкото повече бунтове се вихрят в главите на немските професори, толкова страната ще е по-спокойна. Леонтиев, чието идейно
родство с Ницше е много по-близко, отколкото далечното и дори проблематично
родство с Достоевски, не е бил професор, а дълбоко дейна и при това страстно
2

Розанов, В. Религия, философия, культура. М. 1992, с. 134.

3

Розанов, В. Алексей Степанович Хомяков. 1910 . – В: О писательстве и писателях, М. 1995, с. 456.
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дейна личност... Медик, журналист и романист, дипломат, монах и накрая отшелник – той бил като гола сабя и не само би престъпил прага на своя дом, но
и веднага би се хвърлил в битката, ако тя закипи на улиците. С кого на битка
ли? Със същите тези кумири, които е разбил и Ницше. За кои идеали? За тези,
пред които се прекланял и Ницше.
Идеалът на Леонтиев е естетическата красота, но не в книгите (Ницше), а в
самия живот. Леонтиев повярвал – като на нов „бог”, в силата и красотата на
живота, в изразителността и могъществото на историческите линии... Заради
него той се отказал от всичко. Заради този нов „бог” сам стъпкал своята литературна дейност и съсипал своята биография. Никой приживе не го разбирал,
а след смъртта му го почели... само „приятелите”.
Отрицанието на Леонтиев било дейностно, на Ницше – само теоретично. Леонтиев дал живот на своето отрицание, на своята борба срещу текущата
история.
Той действително напуснал действителността: това е смисълът на неговото
оттегляне в манастир. Ницше просто си останал „германски литератор”, който след смъртта си се издигнал до „европейски литератор”... Той много добре
се вместил в рамките на тази цивилизация, без ни най-малко да се отклони от
нея. Оттук и неговото признание в цяла Европа – толкова шумно и бързо след
неговата смърт. Европа узнала в Ницше „нашия човек”, добър буржоа и добър
лутеранин. Нали „лутераните” иначе се наричат „протестанти”, „протестиращи”. Ницше, както и Байрон, както и Русо, както и младият Пушкин, както
Лермонтов през целия си живот, възпявал „демона” и протестирал против Бога
и човечеството; но филистерите от бреговете на Темза, Шпрее и Нева добродушно потупвали по рамото Байрон, Гьоте, Пушкин, Лермонтов и Ницше, знаейки,
че „гарван гарвану око не вади”. „Е, ние всичките в Бог не вярваме и скришом
се присмиваме над християнството – си казвали филистерите, докато сръбвали
по една „малка” – при нас и Щраус, и Ренан, и вие, Фридрих Ницше, украсявате
словесността”.
Леонтиев според своя характер се разделил с всичко и с всички... И се оттеглил
в манастир. Това е много по-страшно, много по-показателно. Тук не е възможно
да се привеждат доказателства от неговите книги, статии, писма, посмъртни бележки. Но това не бил Ницше литераторът, а Ницше в действие. Това, че
той останал отхвърлен и непризнат, даже почти непрочетен от публиката,
свидетелства за изключителната новост на Леонтиев. Той не бил по силите на
нашето общество, което ту охка около морала на Толстой, ту около героите на
Горки и Леонид Андреев”.4
Година по-късно Розанов разширява интерференциите на този изказ. „Всеки голям писател има своя патос. Какъв е бил патосът на Леонтиев? Красотата на
действителността. Не в литературата, не в живописта или в скулптурата, не
4

Розанов, В. Константин Леонтиев и неговите „почитатели”. 1910. – В: Легенда о Великом инквизиторе на Ф.
М. Достоевского. М., 1996, с. 555-556.
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красотата на изложбите и в музеите, а в самия живот. В бита, в събитията:
в характерите, в отношенията. От друга гледна точка, с друг език той изразил мисълта на Карлайл, развита в неговата теория „за преклонението пред
героите”. „Героят”, „героичната личност”, „героичната епоха” – трябва да се
прекланяме пред това, пред което човекът вечно се е прекланял – съзнателно
или несъзнателно... Историята е движена повече от естетическото начало,
отколкото от религиозното или политическото. „Прекрасният човек” – това
е целта: „прекрасният живот” – това е задачата. Ако я прибавим към мъжкия
идеал, то това ще бъде „силният човек” и „волята за живот”... Читателят сам
ще види, че тук има съвпадение с Ницше, въпреки че Леонтиев е писал и изказал
своята теория преди Ницше и във време, когато името на германския мислител
даже не е било произнесено в руската литература. Но докато Ницше решително
с нищо не е мотивирал своето преклонение пред „силния русокос звяр”, Леонтиев
съвършено ясно е изказал причината за своето преклонение.
Най-прекрасният живот е най-силният живот, т.е. най-далече отстоящ от
смъртта, от края: човек е най-красив в разцвета на живота си (биографически),
в разцвета на епохата (исторически), т.е. отново във време, което е най-далече
от края, от смъртта.
Разцветът – това е сила и красота.
А старостта и смъртта са винаги грозни.
Естетическият идеал съвпаднал с биологическия.
Какво може да се каже за това, освен че винаги е истинно.
Но какво е разцветът – това е мечтата за „прогрес”, надеждата на всички „цивилизации”. Биологът в Леонтиев отговорил: „Това е „сложността”. Най-„сложният”
човек е най-красивият човек, наред с това и най-силният. Най-„сложната цивилизация”, най-„сложната култура” е заедно с това и най-висшата, по-точно – в своя
„сложен период” всяка култура преминава през кулминационната точка на своето
собствено съществуване. След нея културата започва да запада и това западане
е задължително опростяване. Има две опростявания: старческо и детинско. До
„най-висшата точка на развитие” човекът и културата са прости, защото са
още неразвити: след „висшата точка на развитие” хората и културите се опростяват, защото се израждат. „Слабостта”, „болестта” е винаги деформиране на
боледуващия орган; смъртта е „деформиране” на целия организъм. Тъканите не
издържат на натиска на течностите, които ги пробиват и се смесват. Човекът
загива, така загива „машината”, когато „частите”, от които е направена, сякаш
изчезват, разтварят се и си заприличват една на друга... Всичко престава да бъде
„самото то”, изгубва „егоизма на собственото си аз” – и тогава човек умира.
Не по-различно умира и цивилизацията. И тя чезне, когато частите, органите
и функциите  загубят „егоизма на собственото си аз”. Най-доброто, казва Леонтиев, е борбата.
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Нека световните сили, отделните властолюбиви личности да водят човечеството към унитаризъм, еднаквост, едносъставност; частите не трябва да отстъпват на тези световни сили и властни личности, а да отстояват страстно
и мъчително своето „аз”.
Красиво? Вярно? Аз не мога да назова по-великолепна теория. Тя е истинна като
самата действителност. Ще се изразя по-точно: теорията на Леонтиев е самата действителност, нейно описание, нейно изричане. Леонтиев е бил велик
мислител, той е бил и страстен мечтател, но този мечтател и философ бил
преди всичко реалист. Без неодобрение към Ницше ни се иска да кажем: нашият
Леонтиев, умрял през 1892 г., когато името на Ницше било съвсем неизвестно
в Русия, в действителност е с една глава над Ницше. Но лекомислената тълпа
минала покрай него. Тя нищо не чула.
... Така, сякаш разтваряйки ръце, той въстанал срещу цялото движение на европейската цивилизация, на християнската култура. Разбира се, той бил титан, в
сравнение с който Ницше бил просто немски професор. Тъй като на Ницше и през
ум не му е минавало да спре цивилизацията или да промени нейната насока: той
просто пишел книги, занимателни немски книги”.5
Мисля, че представените дотук изказвания на Розанов достатъчно добре представят някои от основните, поне според мен, акценти, отнасящи се до Ницшевото творчество, макар то и да не се превръща в отделна, самостоятелна тема
на анализ. Акценти, които независимо от това дали сме съгласни или не с тях,
повдигат въпроси и по отношение на подходите към неговата интерпретация.
От друга страна, творчеството (а и личността на Ницше) е поставено в едно
по-широко контекстуално поле, където ясно изпъква неговото своеобразие сред
доминиращите идейни течения в западната философия по това време. Самото
отношение на Розанов към Ницше се отличава с едно развиващо се сюжетно
многообразие: Ницше и социалната среда, Ницше и проблемите на западноевропейската философия, Ницше и руската философия. Във всеки един от тези случаи
Розанов намира своето оригинално подчертаване, своята оригинална бележка,
своята оригинална интерпретация.
Естествено е да се попита какво кара изследователите да свързват творчеството на двамата мислители? Според мен това е предизвикателната парадоксалност на изказваните от тях възгледи, свободата, която си позволяват в
промяната на гледните точки към обектите на изследователските си интереси,
това е и изненадващото своеобразие на умението им да откриват нов смисъл
на сякаш вече решени философски проблеми, всепризнатата литературна дарба,
а също и текстовете от късното творчество на Розанов, в които той открива
за себе си фрагмента като стил и начин на изразяване.
Оледално-феноменологичната интерпретация на творчеството на Розанов, следваща от една твърде повърхностна, защото е преди всичко и прибързана, метафора, води към некоректни методологични и теоретични позиции, които превръщат
5

Розанов, В. Неоценим ум. 1911. – В: О писательстве и писателях. М., 1995, с. 517-518.
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текстовете на Розанов в своеобразен „източен отглас” на творчеството на Ницше. Омаловажават, отнемат не само специфичните идейни, та дори и личностни
нагласи, но и оригиналността на философската рефлексия на руския мислител.
По същество гледната точка (по-точно би било да се каже гледните точки) на
Розанов към съвременната философия и култура е критична (критична е и тази
на Ницше), ала „слънцето”, което „изгрява” изпод техните пера, „осветява”,
огрява” по различен начин понякога едни и същи, често и несходни битийни пластове на онова, което сме свикнали да означаваме с вече безкрайно „уморените”
от употреба (но все още неизбежни) понятия европейска култура и европейска
философия. Интенцията на Розанов е, че „ареалът”, наричан Европа, не е „самотна” и уникална „индивидуалност”, а част (и дължи своя генезис) на едно „източно” (за него това е Египет) цяло. И това не е родство по избор, а родство
по необходимост, и е толкова по-непреодолимо, колкото повече се опитваме да
го преодолеем. Това е и посланието на неговото творчество – да разберем своите корени, за да можем да прозрем в своето бъдеще. Но това е въпрос не само
на абстрактно цивилизационно усилие, а въпрос и на самостоятелно, личностно
усилие, на самостоятелно, личностно „свръхусилие”.
Ще си позволя извода: Розанов не е „руският Ницше”. Подобна аналогия (или
метафора) по-скоро подвежда изследователите на неговото творчество, а привлекателността на всяка повърхностна аналогия се крие както в нейното удобство, така и в „способността”  дори да скрие или прикрие същностни различия.
Но макар и не непосредствено, тази неудачна метафора подтиква изследователския интерес към анализ на евристичните възможности, които предлагат
нетрадиционните подходи на Розанов и Ницше към всяко status quo, отдадено
на привидното спокойствие от своето самодоволство. Скъсването, раздялата
с установеното, но чрез своя собствен „почерк” – това е, което свързва, но и
безкрайно разделя Розанов и Ницше.
И може би тук е мястото, макар и съвсем накрая, да подчертая онова, което според мен е най-важно. Именно в анализите си, посветени на Ницше и Леонтиев, Розанов формулира и представя една нова тема както в контекста на руската
философия, така и в контекста на европейската философия – темата за естетическо разбиране на историята, за естетическо разбиране на културата.
От тази гледна точка опитите на Розанов и Ницше да прокарат своя просека
в изследването и осмислянето на спецификата на европейската култура могат
да бъдат представени и така: пътят на Ницше – от Дионис към волята за
власт, към волята за мощ, от оргиастичното вдъхновение за всесъздаване към
трагично-самотното опиянение от уникалността на своята ситуация в света;
пътят на Розанов – драматичното усилие на опитите, веднъж, да реабилитира
езичеството в контекста на християнството, втори път, да преобрази християнството чрез езичеството. Опити, оказали се неуспешни като цяло, но в
едно или друго отношение, в една или друга степен, преобръщащи установени,
утвърдени представи както за езичеството, така и за християнството. За
това – друг път, в друг текст.
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christiana и Християнство и култура. Преводач от латински, старогръцки, немски и руски.

Георги Каприев

Философия във Византия и
византийската философия1
В своята, общо гледано, положителна рецензия от 2006 г.2 за книгата ми Philosophie in Byzanz Петер Шрайнер обръща внимание, че докато програмната ми
статия от 2002 г. се казва Съществува ли византийска философия3, книгата ми
иска да повествува за „философия във Византия”. Ако можеше да чете български,
той би могъл да се увери, че и много по-скромният ми пилотен вариант на книгата от 2001 г. има в заглавието си тъкмо „византийска философия”. Различието
между двете понятия, прокарано от мен по-късно, не е достатъчно експлицирано
и в книгата от 2005 г.
В един текст от 2010 г., четен в присъствието на Шрайнер, споменах накратко твърдяната от мен разлика между двата термина. Тогава заявих следното:
„Когато говоря за „философия във Византия”, имам обикновено предвид общността на всички философски проекти във византийската култура. Под „ви1

Този текст бе създаден по време на работата ми като член на международния колеж Morphomata към Университета в Кьолн и бе представен пред учредителното заседание на работния кръг „Философия във Византия”
към немското Общество за антична философия, проведено на 19 април 2013 г. в Бон.
2

Schreiner, P. Georgi Kapriev, Philosophie in Byzanz, in Historische Zeitschrift 282 (2006), 464.

3

Kapriev, G. „Gibt es eine byzantinische Philosophie?“, in: Ostkirchliche Studien 1/2002, 3-28.
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зантийска философия”, напротив, разбирам философските тенденции, които се
различават от западните традиции най-вече с това, че слагат ударението
върху динамиката на битието. Те издигат за първи предмет на философската
мисъл не същността, субстанцията или биващото само по себе си, а неговата
действителност, действия и движения и в този смисъл неговото съществуване,
посредством което тъкмо бива познавана и неговата същност. Това особено
нюансиране на централната метафизична проблематика разглеждам като специфичен принос на философската култура във Византия”4. Сега искам да обсъдя
по-подробно тази позиция и да опиша по-прецизно т.нар. византийска философия.
Незначително число са, доколкото ми е известно, гласовете, проповядващи днес
някакъв „есенциален характер” на философията във Византия. Сравнимо малко
са и тези, които биха настоявали за някаква монолитна форма и еднозначен
континуитет на тази философия. Преди време бях упрекнат в застъпването на
подобна позиция5, напълно неоснователно, следва да забележа. Тук бих искал да
се абстрахирам и от обозначаването като „философия” на един начин на съществуване, тоест на аскетичния и на праведния монашески живот, независимо
че това късноантично обозначение действително има валидност във Византия.
Моят интерес е насочен най-вече към спекулативната или дискурсивната философия; темата ми е рационалният или рационалистичен дискурс във византийс
ката традиция. Философията като изследване на логоса на биващото като биващо или – по латински казано – метафизиката, обаче се тълкува и практикува
от византийските мислители също не по един и същи начин.
В този смисъл следва да се напомни, че креативната философия се преподава
в Източноримската империя най-вече в частни училища и се упражнява като
частно дело. Освен това трябва да се подчертае, че във Византия няма философски школи. Изключение от това правило са единствено томистите и този
факт е достатъчно симптоматичен. Прочутото и често изказвано от философите положение, че „нямат учители”, не идва да каже, че не са изучавали философия при никого, а че не следват позициите на никакви предшественици.
Оправдано в този контекст е слагането на ударението върху многообразието
на философските програми в рамките на византийската култура. Закономерно
от тази перспектива е настояването, че всеки от философските „проекти” (а
в идеал – всяка индивидуална философска позиция) следва да бъде разглеждана с
оглед на собствената  мяра и в уникалния  контекст, както го прави Микеле
Трицио6. В последна сметка аз изразих готовност да приема в тази връзка за
възможно да се твърди, че във Византия има толкова философии колкото философи, които следва да бъдат изследвани сами по себе си7. Заедно с това си
4
Kapriev, G. „Was hat die Philosophie mit der Theologie zu tun? Der Fall Byzanz”, in: Byzantine Theology and its
Philosophical Background, ed. A. Rigo (Studies in Byzantine History & Civilization, 4), Turnhout, 2011, 8.
5
Trizio, M. Byzantine Philosophy as a Contemporary Historiographical Project, in Recherches de Théologie et
Philosophie médiéval, 1 (2007), pp. 272-277.
6

Cf. Ibid., 288-294.

7

Kapriev, G. „Was hat die Philosophie mit der Theologie zu tun? Der Fall Byzanz”, in: Byzantine Theology and its
Philosophical Background, eds. A. Rigo, P. Ermilov, M. Trizio (Studies in Byzantine History & Civilization, 4), Turnhout,
2011, 8.
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позволявам обаче да предупредя, че по този начин е сравнително лесно да се
изгуби концептуалният поглед към полето на философската култура. Налице е
опасността да бъде пожертвана спецификата на историко-философското изследване.
Навярно това е основанието за „ревизираната” позиция на Катерина Йеродякону
от 2012 г. И тя обръща внимание, че византийското философско мислене инкорпорира множество различни учения и различни начини на философски живот. Тя
при това се съгласява с тезата, че следва да бъде установено своеобразието
на това мислене, чрез което то се различава от античната или съвременната
философия и съответните понятия за философия. И тя отхвърля – с основание
– настояването за някаква „същност” на философията във Византия, която на
всичкото отгоре да се мисли като една единствена, неизменна и константна.
(В скоби казано, теоретичната философия е метод, метод на мислене, и е винаги
рефлексия, критична рефлексия. Това означава, че тя не може да бъде субстанция или същност или да има такива. За да стане тя „същност”, трябва да се
пристъпи към опредметяване на метода. Тогава тя се превръща в идеология в
лошия смисъл на думата, тоест в „неистинно съзнание”, решим ли веднъж да се
изразим по марксистки.)
Йеродякону устоява множеството на формите в тази традиция и нейния дисконтинуитет. (Въпросът с дисконтинуитета е, искам да забележа, сложен, доколкото „историята на влиянията” и „историята на рецепциите” просто не са
тъждествени понятия, позволявам си да цитирам тук Тео Кобуш.) Заедно с това
Йеродякону не се съгласява нито с тезата за единственото „истинно лице” на
философията във Византия, нито с тезата за „многото философии”. Тя държи
да говори просто за множественост на лицата на философията във Византия
(of the many faces of Byzantine philosophy). Освен това тя основателно поставя
и въпроса доколко и дали тази философия се различава по своя етос от латинската, арабската или иудейската средновековна философия.8 В общи линии аз се
солидаризирам с тази позиция.
Внимателното не-есенциалистко и непроизволно установяване на общи граници
и конститутивни елементи на една традиция, както и още по-внимателното и
неидеологично набелязване на типологизиращи белези, позволяващо диференцирането на различни тенденции в рамките на тази традиция, не е само по себе си
историко-философски грях, а е по-скоро задължителна съставна част от нашата
професия.
На първо място следва да се спомене опирането върху базисния светоглед,
формиращ т.нар. авраамитски философии (по израза на Цви Лангерман9). Те споделят едно схващане за Бога, света и човека, категорично различаващо се от
8

Ierodiakonou, K. „Byzantine Philosophy Revisited (a decade after)”, in: B. Bydén and K. Ierodiakonou (eds.), The
Many Faces of Byzantine Philosophy, Athens, 2012, 1-21.

9

Тук имам предвид тезите, изказани в доклада: Langermann, Tzvi. „The Soul in Ibn Kammuna’s Ethical Writings“, представен на 22.02.2012 г. пред конференцията „Die Seele im Mittelalter. Von der Substanz zum funktionalen System“ (21.-23.02.2012, Хановер).
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политеистичното. Трансцендентният и личен Бог сътворява по свободна воля
творение, което има абсолютно начало и се разгръща в едно векторно време.
В него протича световната история и има мястото си универсалното човешко
същество, което при това бива схващано в неговото психо-соматично единство
като носител на универсален естествен разум и автономна свободна воля. Акцентирането в този хоризонт не на родовото или видовото, а на персоналното
произвежда една нова антропологична визия, която конституира не само етичните възгледи, но и разбирането за естественото и свръхестественото познание, които са в директна връзка с промененото тълкуване на битието изобщо.
Трябва при това, следвайки една теза на Лудгер Хонефелдер, да се забележи, че
тук животът бива устройван с оглед на една универсална истина, респ. на универсални принципи, които, наистина, никога не могат да бъдат постигнати сами
по себе си. Тези и следващите от тях позиции образуват една аксиоматична
система, която стои в основата далече не само на философската култура на
ромеите и не само на християните изобщо, но и на философските представители на исляма и иудаизма, и то не само през Средновековието.
Християнските философи се основават освен това върху новозаветното учение,
разширяващо аксиоматичната база. Парадигмална роля играе тезисът, образцово формулиран от Максим Изповедник, според който „Синът остава в теологично
единство с Отца”10. Теология и икономия са неразделно свързани в Христовата
ипостас, при което тъкмо икономията следва да бъде гледана като същинската
сфера на философията11. Това положение е възловата точка, която прави възможна и даже изисква тринитарната и христологичната спекулативна рефлек
сия. Дискурсивната и осъществявана чрез философски методи размисъл върху
богословското се числи към областта на философията или стои в необходима
връзка с нея.
Често се изкушавам да обяснявам една специфика на източната традиция на
Christianitas, тоест на бъдеща Европа, различаваща я от западната, чрез един
пример, който първоначално звучи леко екстравагантно. Аз твърдя, че латинската res не превежда безостатъчно гръцкото πρᾶγμα. И обратно. Правя го не за
да вгорчавам живота на филолозите, а за да покажа по най-простия начин една
очевидност. Πρᾶγμα и res са concreta, които принципно обозначават едно и също,
а именно „предмет”, „вещ”. Техните abstracta обаче проясняват по недвусмислен
начин характера на „предметите” и „вещите” в съответния културен кръг.
Realitas изказва общността на предметите именно в тяхната субстанциална
самостоятелност и взаимните им отношения. Тази общност бива схваща като
„реалността”. Абстрактумът на πρᾶγμα е обаче πρᾶξις и тя изказва далеч не
така разбираната реалност. Тя означава „вършене”, „действане”. Държа да предупредя, че по този начин се набелязват не някакви поляризиращи разлики, а тъкмо нюанси. Докато западната култура пита най-напред за нещото в неговата
субстанциалност и едва след това поглежда към неговите действия, източната
култура установява първом действията и после пита за генератора на тези
10

Expositio orationis dominicae, in: PG 91, 348CD.

11

Cf. Kapriev, G. „Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit als Grundelemente der byzantinischen Philosophie““, in: Die
Geschichtlichkeit des philosophischen Denkens, edd. G. Kapriev / G. Mensching, Sofia, 2004, 58-71.
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действия и неговия характер. Първото познавано е динамиката на битието,
чрез което се формира погледът към биващите неща.
Това обстоятелство се изразява по знаменателен начин от Михаил Псел в неговата парафраза на За тълкуването от Аристотел. Псел настоява, че в изречението сказуемото има „естествен приоритет” над подлога и е по-съвършено
от него. Той подчертава, че подлогът обозначава само субстанцията, докато
сказуемото обозначава и двете, тоест той обозначава субстанцията и насочва
към още нещо друго. Съществителното обозначава само oὐsίa-та, докато глаголът сигнифицира едновременно нея и нейното действие (ἐνέργεια). По този начин
при изричането на сказуемото се има предвид и нещото, изказвано от глагола
заедно с неговото действие. И глаголът изказва същността, и то заедно с
нейното познавателно-първично действие. Той следователно е „съдържателят”
на съществителното и има естествено превъзходство над него. Следва да се
подчертае, че по своя принцип тази позиция далеч не е самотна в традицията,
а е поддържана от много тълкуватели, най-вече спекулативни граматици12.
Своеобразието на мисленето, и то не само на философското, но и на всекидневното мислене, формира философския дискурс във Византия дори само въз
основа на простия факт, че той се ползва от гръцкия език. Това обстоятелство
е валидно дори за византийските томисти, защото те следват преведения на
гръцки Тома от Аквино, при което този прочит, трябва да се забележи, не е
принципно чужд на томисткия тип философстване. Това е своеобразие, характерно за всички философски програми във Византия.
В рамките на този тематичен кръг аз описвам като „византийска философия”
платформите, които съзнателно поставят в центъра на философското внимание
действието, при което носещата им ос се формира от т.нар. енергийно учение.
Наричам ги по този начин не защото тези програми изразяват „същността”
на византийското философстване, каквато същност няма. Наричам ги така не
защото техните представители философстват по най-последователен начин;
подобни спортни класификации са ми чужди, когато става дума за вътрешно
консеквентно философстване. Наричам ги така не защото тези програми са
най-много, макар, статистически гледано, това да е точно така. Аз ги наричам
по този начин, защото те проявяват по начин, по-радикален, отколкото другите,
вече споменатия от мен „специфичен принос на философската култура във Византия” в рамките на европейското мислене.
Крайно време е, струва ми се, да сложим край на традицията, превърнала енергийното учение в шиболет. Имам пред очи най-вече три тенденции. От едната
страна стои т.нар. неопаламизъм. Представителите на това течение, вече едва
ли представлявано философски от някого, абсолютираха енергийното учение и
го стилизираха като чиста идеология. По типичен за идеологиите начин, то се
излагаше аисторично в смисъла на единствено истинното учение, при което се
игнорираха тъкмо философските му стойности. Те отстояваха по-скоро някакъв
12

Cf. Ierodiakonou, K. “Psellos Paraphrasis on Aristotle’s De interpretatione”, in: K. Ierodiakonou (ed.), Byzantine
Philosophy and its Ancient Sources, Oxford, 2002, 169 sqq.
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негов антирационализъм, дистанциране от философията, някаква генерална некомуникативност със западната традиция и т.н. Неопаламитите действително
нямаха почти никакъв интерес към философската програма на това учение и
бяха концентрирани върху употребата му като богословски и еклесиологичен
инструмент. По този начин, в името на неговата идеологическа употреба и
злоупотреба, учението бе философски компрометирано.
От другата страна стояха католическите най-вече богослови, на първо място
доминиканци и йезуити, които водеха през 60-те и 70-те години на ХХ в. идеологическата борба срещу неопаламитите. Става дума за един тренд, който
функционално има началото си с Ханс-Георг Бек, развил една задаваща тона
школа, но фактически длъжен да оценява като свой основател Алберт Ерхард.
С еднотипни, но затова пък контрастни основания, тези идеолози откриваха
в представителите на учението изключително поборници на една „мистична
теология”, безмилостно отъждествявана с някакво „враждебно на образованието православие”. Енергийното учение беше изцяло равноположено с паламизма,
който пък беше клеймен като обскурантен и философски импотентен и биваше
противопоставян на някакъв мъгляво определян, но дума да няма прогресивен
„византийски хуманизъм”. Срещу въобщенското канонизиране от страна на неопаламитите се опълчваше едно въобщенско демонизиране.
Свързани, но не и тъждествени с него са просвещенските и псевдопросвещенските напъни за внушаване на някаква „паламитска контрареформация”13 (каквото и да значи това), за изобретяване на някакъв „спиносизъм преди Спиноза”
при Плитон14 и на други подобни недоразумения. Те полагат усилия да откриват
отделни наченки на нововременните философски програми във византийската
традиция, които несъмнено могат да бъдат предусещани и там. Посредством
това те обявяват в добрия стил на ХIХ в. гледаните от тях като герои ромейс
ки философи за ограничени несръчни мислители, имали обаче мощни просветления, даващи основания да бъдат номинирани за храбри предшественици на
великите философи от Новото време. По този начин бива пожертвана тъкмо
спецификата на византийските културни и мисловни постижения. Всички тези
тенденции и свързаните с тях странични течения следва да бъдат гледани като
исторически мъртви.
Впрочем философското енергийно учение нито е започнало с Палама, нито завършва с него и последователите му. Мога да насоча към поне три книги, публикувани през последните десет години, в които се доказва наличието на това
учение в християнския контекст на Изтока от началото на IV в. и даже отпреди
това. Става дума за книгите на Брадшоу, моята и на Ларше15. В последния откъс
от своето изследване Богословие на божествените енергии. От началата до
Иоан Дамаскин от 2010 г. Жан-Клод Ларше формулира 30 основни положения на
13

Cf. Siniossoglou, N. Radical Platonism in Byzantium, Cambridge, 2011, 122.

14

Ibid., 418 sqq.

15

Bradshaw, D. Aristotle East and West. Metaphysics and the Division of Christendom, Cambridge, 2004; Kapriev,
G.Philosophie in Byzanz, Würzburg, 2005; J.-C. Larchet, La théologie des énergies divines. Des origines à saint Jean
Damascène, Paris, 2010.
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енергийното учение, стабилно утвърдили се най-късно до VIII в16. В едно своеобразно резюме от 2008 г. той обръща внимание, че тези положения „формират
голямо число от конститутивните елементи в теологията на божествените
енергии, развита от св. Григорий Палама през XIV в.”17. Енергийното учение стои
в ядрото на разнообразните фигури на византийската философия, към които се
числи и паламитската. Наистина, трябва да се забележи, че Палама превръща
учението в единствен център на своята богословско-философска система.
Учението за енергиите, както е известно, е принципно формулирано от Аристотел в кн. IХ на Метафизика. Типично византийският принос се състои в преминаването отвъд границите, положени от перипатетиците и неоплатониците.
Главните опознавателни означения тук са „понятието за ипостас” (различавано
от понятието за лице, валидно само за разумните същества), „концептът за абсолютно свободната воля на Бога и човека”, „понятието за хексис”, „понятието
за перихореза” и т.н. По тези теми съм, струва ми се, писал и говорил надълго18,
поради което тук си позволявам само да маркирам хоризонта.
Ако някой иска, може да ме упрекне, че се занимавам основно с тази византийска
традиция, която обозначавам като „византийска философия”. Това не би било
слух, то е факт. И не може да бъде никакъв упрек. Искам да заявя основанията
си за това.
През последните около двеста години едва ли може да бъде посочена академична
фигура, която да представя като собствена философска програма византийската философия в обхвата на всичките  измерения. След падането на Константинопол през 1453 г. започва да запада и философската традиция във Византия.
Най-късно около средата на XVIII в. приключват и последните  прояви. От пос
ледните десетилетия на XVIII в. и в региона, формиран културно от Византия,
интересът към философско знание се задоволява посредством формите на западното мислене. Днес е трудно и даже невъзможно да бъде посочен някакъв
специфичен облик на философстването в европейския Изток.
Тъкмо развитията от последните десетилетия на ХХ в. насам в рамките на
западната философия и наука изобщо обаче придадоха валидност на един нов
интерес към определени възгледи и позиции на византийската философия. Налице са позитивни опити за прилагане на отделни мотиви, методи и понятия на
тази философия в съвременните изследвания, включително в други, не собствено философски дисциплини19. По симптоматичен начин всички тези проекти са
свързани с осевия концепт на византийската философия, а именно с учението за
енергиите. Византийската форма на това учение се оказва продуктивно действаща в съвременните научни и мисловни модели.
16

Larchet, J.-C. La théologie des énergies divines. Des origines à saint Jean Damascène, Paris, 2010, 455–460.

17

Larchet, J.-C. „La théologie des énergies divines des origines à saint Jean Damascène“, in: P. Ladoceur (ed.), The
Wedding Feast, Montreal 2010, 34.

18

Cf. напр. съответните глави и параграфи в Kapriev, G. Philosophie in Byzanz, Würzburg, 2005.

19

Известни са ми такива проекти в областта на физиката и особено квантовата физика, медицината, психологията и социологията.
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Веднага трябва да се обърне внимание на разликите между идеологическите –
били те богословски, били просвещенски – употреби на това учение и споменатите тук начини на приложение. От една страна, енергийното учение в никакъв
случай не се стилизира като извънфилософско (напр. богословско) оръжие. От
друга страна, то се привлича не поради елементите на концептуална кореспонденция с исторически наличните западни модели, а тъкмо заради неговото
своеобразие и иманентната му креативност. Философските програми, основаващи се върху учението за енергиите, проявяват актуалност, без жертване на
неговата оригиналност и специфика.
Ние се занимаваме с история на философията, но историята на философията не
е някаква архиварска помощна дисциплина. Бездруго спорното различаване между
„историци на философията” и „философи” отдавна е изгубило всяко основание.
Има само философи, казваше по този повод Алберт Цимерман, някои от които
обаче познават по-добре историята на занаята си. Историята на философията
е философстване върху философстване. Тя е жив палимпсест, коцентриран диалог, интензивно съвместно мислене, което е тъкмо не диафонично, а полифонично. В него обаче гласът на диалогичния партньор, запитан най-напред, трябва да
бъде добре чуваем. Иначе работата става безсмислена.
Въз основа на посочените основания аз се реших в практиката си да обозначавам като „византийска философия” тъкмо обсъдената тенденция или лице на философията във Византия. Това обаче в никакъв случай не означава, че тълкувам
останалите програми в рамките на ромейската култура не като свойствени на
тази култура, а като например латински, езически или ескимоски.
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БОГОСЛОВИЕТО НА ОТЦИТЕ –
ДИЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ И 
РЕАЛИИ
Днес живеем във време, изпълнено с динамика и напрежение, в епоха, в която
свръхинформационният поток ни засипва и често губим своите ориентири в
живота.
Богословието на светите Отци на Църквата е един от тези ориентири, които
ако човек опознае и използва, ще стои здраво във вярата, „веднъж завинаги предадена на светиите”1, във вярата, предадена ни от Отците на Църквата, във
вярата, която е „апостолска, православна и отеческа”2.
Църковното богословие нарича Отците „светила на земята”, които Христос е
оставил да ни светят и да ни водят по пътя на вярата и богопознанието, които
да ни „наставляват в истините на вярата”3, както се изразява църковният химнописец. Съчиненията на светите Отци на Църквата, с които се занимава науката патрология или патристика, нямат значение само на определени литературни паметници от древнохристиянската книжнина, всеки съдържащ конкретни
и характерни филологически, философски или богословски особености, но те съдържат в себе си опита на Църквата, разкрит на страниците, написани от тези
1

Вж. Иуда 1:3.

2

Вж. Chalced, Concil. Act. II: Mansi, 1. с. VI, 972; вж. още Синодик на Неделя на Православието.

3

Вж. Тропар на Неделя на светите отци. – В: Цветослов, С., 1929, с. 795
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боговдъхновени и богоозарени мъже, които наричаме свети Отци на Църквата.
Съдържат в себе си богословието на Отците на Църквата, което понякога е
забравено, друг път преоткривано или пък погрешно интерпретирано, защото
според Богослова Григорий „не на всекиго е дадено да разсъждава за Бога... не по
всяко време и не за всичко, а трябва да се знае кога, пред кого и колко”4.
В началото на XX в. протойрей Георгий Флоровски заговори за „неопатристичен
синтез” на православното богословие и за връщане „назад към Отците”, към
опознаване и преоткриване на светоотеческата писменост и „духа на Отците”. Дали днес можем да говорим за „неопатристичен синтез” и дали той бе
осъществен; какъв е характерът и методът на светоотеческото богословие;
имат ли Отците на Църквата първостепенно място в православното богословие; възможен ли е контекстуален прочит на Отците; какви са перспективите
за патрологията и какво е нейното бъдеще – това са някои от основните въпроси, поставени в този текст, на които ще се опитам не толкова да намеря
отговор и да дам разрешение само от себе си, колкото да ги потърся в съчиненията и опита на светите Отци на Църквата. О. Георгий Флоровски би казал,
„следвайки светите Отци”.

1. Метод и характер на светоотеческото богословие
Същността на науката патрология е богословието на Отците. Да се разглежда
светоотеческото богословие или литургическото богословие, или изобщо богословието, предимно само като наука, крие известни рискове и опасности, защото богословието не е само теоретично знание, изградено на базата на високонаучни академични методи, способи и принципи, а преди всичко живот в Христос,
опит в Христос и богообщение, от които се раждат нашите богопознание и
богословие. Свидетелство за това е богословието на светите Отци на Църквата. Тяхното богословие е плод на тяхното богопознание и богообщение. Плод
на тяхното съзерцание – θεωρία. Св. Григорий Богослов настоява, че не всеки
трябва да богословства и да разсъждава за Бога, а само „хора, изпитали себе
си и напреднали в съзерцанието”5. Затова Патрологията не разглежда богословието и съчиненията на отците само като литературен паметник на древнохристиянската книжнина, а като опита на Отците на Църквата, предаден чрез
техните съчинения. Опитът, чрез който тези „светли звезди на тайнствения
Сион тайната на богословието ясно предадоха на Църквата”6.
Методът на патрологията не е само научен – изследване на древнохристиянските паметници и анализ на тяхното съдържание. Методът на патрологията
трябва да бъде методът, ползван от светите Отци на Църквата, когато пишат
своите съчинения. А те, както свидетелства св. Григорий Богослов „богословствали по рибарски, не по аристотелски”7. Какво иска да каже Богословът Гри4

Вж. Григорий Назиански. Пет богословски слова. Сл. 27. 2, Прев. Иван Христов. С., 1994, с. 26.

5

Вж. PG 36, 13 C, срв. Григорий Назиански. Пет богословски слова. Сл. 27,2. Прев. Иван Христов. С., 1994, с.
26.
6

Вж. Слава на хвалите, Неделя на св. отци. – В: Цветослов, С., 1927?, с. 341.

7

Вж. Сл. 23, 12. Цит. по Флоровски, Г. Библия, църква, предание. С., 2003, с. 141.
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горий с израза „богословствали по рибарски”? Означава, че апостолите, въпреки
че били необразовани рибари, „уловили вселената”, както живописно се изразява
църковният химнописец8, с проповедта си сложили началото на християнизирането на цялата Римска империя. Богословието на отците е продължение на
апостолската проповед, то самото е проповед и свидетелство за процеса на
християнизирането на Римската империя и гръкоелинската култура. Бог вложил
в сърцата и устата на апостолите Своето Слово и те преобразили света, те
богословствали, научени от Самия Бог – това е „рибарското богословие”9. Това
е богословието на апостолите, подобен е методът на богословстване на светите Отци на Църквата. Те богословстват, проповядват истините на вярата,
„догматите на благочестието” – за Христос, за Църквата, за спасението на
човека и света, по начин, различен от този на Аристотел. Не по пътя на диалектиката, с помощта на логическите умозаключения и силогизми, разчитайки предимно на човешкия разум, за да вникнат в същността на разглежданите теми и
процеси, а по пътя на богопознанието, богообщението и опита във вярата. Тяхното богословие е изградено на базата на опита им в Христос и затова става
проповед за Христос, възвестяване на истините за спасението на човека и света.10 Не интелектуално теоретизиране на евангелските истини, а проповед за
възкръсналия и живия Христос и следователно за живота на Христос, за живота
в Христос и за живота според Христос. Такива са характерът и методът на
светоотеческото богословие, на базата на съдържанието на светоотеческите
творения. Последните са съсредоточени предимно в три главни дяла: догматически, етически и литургически. Съответно науката патрология е най-тясно
свързана с догматическото богословие, етиката и литургиката. Животът на
Христос – библейското богословие и догматическото богословие, които свидетелстват за истините на вярата, разкрити според свещените библейски
текстове и опита на отците; животът с Христос – животът на християните
с Христос в Църквата и с тайнствата или участието ни в светотайнствения
живот на Църквата; и живот според Христос – разкриването на плодовете на
светотайнствения живот на християните в техния духовно-нравствен живот,
изобразяването на Христос у тях и процесът на тяхното богоуподобяване и
обожение. Това е същността на съдържанието и смисъла на по-голяма част от
светоотеческите текстове. Да изяснят определени истини на вярата, да опишат какъв е християнският етос, духовно-нравственият живот на християните или да опишат опита на християните в Христос. Съчетаването на научния
метод с „екзистенциалния метод” на светите Отци е важна предпоставка при
работата със светоотеческите текстове, от това зависи развитието на патристичната наука.
Светите Отци на Църквата са богословствали по „рибарски”. Но те не са
„прости и необразовани хора”, за каквито еврейските първосвещеници и книж8

Вж. Отпустителен тропар на Петдесетница. – В: Цветослов, С., 1929, с. 801.

9

Св. ап. ев. Лука свидетелства, че след изцелението на парализирания при Красни порти от апостолите Петър и Йоан книжниците, първосвещениците и свещениците се чудели как Петър и Йоан, въпреки че са, както
знаели, „необразовани и прости хора” (Д. 4, 13), говорят аргументирано за Месията Господ Иисус Христос,
богословстват, просветени от Св. Дух („Петър, като се изпълни с Дух Свети”, Деян. 4:8).
10

Срв. Флоровски, Г., пос. съч. с. 142.
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ници смятали апостолите, и богословието, изложено в техните съчинения, не
е лишено от научна аргументираност. Напротив, много от изтъкнатите Отци
на Църквата и църковни писатели имат всестранно образование, учат в найелитните и авторитетни училища и университети за своето време, познават
в дълбочина съвременните им философски школи и направления, риторика, право
и други науки. Те самите използват езика и постиженията на съвременните им
философски и научни направления. Така например св. Василий Велики в съчинението си Шестоднев илюстрира блестящата си ерудиция в различните науки, като
анатомия, биология, философия. Спектърът на съчиненията на светите Отци е
многообхватен и многопластов – те пишат по разнообразни теми, използвайки
езика и научните достижения на своята епоха. И все пак техните съчинения не
са насочени към някоя конкретна наука, а имат за предмет християнската вяра
и живот. Затова те пишат за Бога и за спасението на човека и света на базата на своето богопознание и богообщение.
Зависимостта на древните Отци на Църквата от старогръцката философия е
особено силна. Те пишат, като използват философския език, понятия, аргументи, но методът им в основата си остава „екзистенциалният” светоотечески
метод.11 В този смисъл и св. Григорий Палама през XIV в., въпреки че е познавал
много добре древногръцката философия и особено философските възгледи на
Аристотел, казва, че е добре за богословието да се ползва от философията,
но само както се използва отровата на змиите.12 С други думи – мисълта на
великия отец, учител и богослов на Църквата означава, че е добре философията
да се използва, но само в определени граници, защото широката  употреба би
отровила и умъртвила смъртоносно богословието.
За патрологията като наука за богословието на светите Отци е важно спазването на древния принцип, според който правилото на молитвата поражда
правилото на вярата, или по-точно: законът на молитвата е закон на вярата
– „lex orandi – lex credendi”. Извън този древен светоотечески принцип, без екзенстициалния метод на светите Отци на Църквата е невъзможно пълноценното
разбиране и усвояване на светоотеческите текстове.
Патрологията използва историческия научен метод. Историята заема ключово
място и роля в светоотеческото богословие. Св. Григорий Нисийски и св. Ириней Лионски развиват концепцията, че християнството не е само система от
истини на вярата, а история за спасението на човека чрез Въплътеното Слово.
В Стария завет е предадена историята на избрания Божий народ. В него патриарсите, царете, пророците и съдиите са боговдъхновени мъже, които откриват
Божията воля и промисъл на израилския народ, който преодолява множество
препятствия и трудности по пътя си към единия Бог.13 В Новия завет има продължение на Стария завет, но избраният Божий народ е християнският народ.
Осъществява се Божието домостроителство, изпълнява се Божият промисъл за
11

Там, с. 142-143.

12

Вж. Григорий Палама. Триади в защита на свещенобезмълващите 1, 1, 20. С. , 2011, с. 35.

13

Срв. Matsoukas, N. La dimensione comunitaria della teologia. In: Caravidopoulos, I., Lo Spirito Santo e la Chiesa.
Comunita di Bose, 1998, p. 16 – 17.
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спасението на човека и света чрез Въплътеното Слово. Историята на избрания
народ Божий в Стария завет в лицето на пророците, патриарсите, съдиите и
царете, които ръководят и представят израилския народ и са харизматични
носители на Словото Божие, с идването на Господ Иисус Христос преминава в
Новия завет – в история на новозаветната християнска община, в която апостолите и отците са харизматични носители на Словото Божие, на пазените
в църквата истини на вярата, чрез които се спасяваме. Това е същата вяра,
която Господ ни е дал, апостолите са проповядвали, а отците съхранили14. Господ
Иисус Христос изпълнява обещанието на пророците и патриарсите в Стария
завет, което започва с влизането на Христос в историята на света, с Въплъщението на Словото. Господ Иисус Христос ни предава вярата в Божествената
Троица, вярата за спасението на човека и света чрез Неговите раждане, живот,
смърт и Възкресение, Неговото второ идване и живота в Царството небесно.
Спасителят ни предава тази вяра чрез апостолите, които я проповядват така,
както Господ Иисус Христос им я е открил. Тази вяра Отците на Църквата са
я съхранили и предали на нас. Това е синтез на вяра и опит в Христос, които
Отците на Църквата създават и предават в своите творения. Следователно
имаме съчетание на научния метод на патрологията с литургичното, опитното
вкусване на истините на вярата, с екзистенциалния метод на светите Отци
на Църквата.

2. Структура, периоди и граници на патрологията
2. 1. Структура и възникване на патрологията
Патрологията се занимава с изследване на богословието на Отците, за да можем да „следваме светите Отци”, както казва о. Георгий Флоровски. С други
думи, богословието на Отците е предмет на науката патрология и между тях
не би следвало да съществуват антиномии, дилеми или противоречия. И ако такива съществуват, то тяхната поява се дължи на игнорирането на литургичния
опит. Това създава реална опасност от трансформацията или модификацията
на патрологията в история на християнската литература, както става в западноевропейските университети. В най-престижните университети на Великобритания патрологията „замира” според израза на свещ. проф. A. Louth15. В
протестантските университети патрологията се изучава като история на догматите, без да се вземат под внимание личностите и животът на църковните
писатели.
За пръв път наименованието патрология е употребено в труда на протестантския учен Й. Зехарт, който през 1653 г. издава Патрология. Това е собствено
първото официално наименование на науката за Отците на Църквата и техните съчинения. Но самата патрология не започва от 1653 г. от Й. Зехарт.
Нейните корени трябва да търсим много по-рано, при богословието на самите
14

Вж. Атанасий Александрийски. Писмо до Серапион 1, 28, PG 26, 593 – 596 (ην ο μεν Κύριος έδωκεν, οι δε
Απόστολοι εκήρυξαν και οι Πατέρες εφύλαξαν).

15

Вж. Черникин, А. О Православной Патрологии. Електронен ресурс: http://krotov.info/libr_min/24_ch/cher/
rnikin.html
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свети Отци на Църквата. Като „баща на патрологията” може да се приеме св.
Йероним Стридонски (+420), който съставя първото патристично съчинение:
Каталог на църковните писатели или книга за бележитите мъже. Известно е повече със съкратеното си наименование За бележитите мъже (392). Трудът му се
състои от 135 глави, всяка една посветена на някого от „бележитите мъже” от
християнската древност, започвайки от светите апостоли и завършвайки със
собствените литературни прояви на автора. Св. Йероним Стридонски съставя
това съчинение, базирайки се на трудовете на епископ Евсевий Кесарийски (339)
История на църквата и Хроники, както и на съчиненията на древните църковни
писатели Тертулиан (223), Ориген (253), св. Ириней Лионски (202), св. Амвросий
Медиолански (397). След него подобни съчинения пишат презвитер Генадий Марсилски (480) (неправилно обвиняван от съвременни учени в неправомислие)16, Иси
дор Севилски (618), Исидор Толедски (667), Беда Достопочтени (735), св. Фотий
Константинополски (894). Тези съчинения на църковните писатели свидетелстват, че патрологията се е родила не в немските университети, а в недрата
на Църквата. Отците на Църквата са тези, които съставят, които излагат и
аргументират своето учение и своето богословие. Вътре в самата църква, в
богослужебния опит, в литургичната традиция на църквата се ражда богословието на отците и възниква патрологията. Всяко от съчиненията, написано
от църковните писатели, има свой конкретен повод, цел и предназначение. Св.
Григорий Богослов (390) произнася своите знаменити Пет слова за богословието
по време на богослужението в малкия православен храм „Възкресение Христово”,
откъдето възкръснало православието в арианстващата столица на империята.
След бягството си в Понт, при завръщането си в Назианс, пред своето паство
той произнася забележителното си празнично слово На Пасха: „ден на възкресението е, да се просветлим чрез тържеството”17. Св. Йоан Дамаскин през VIII
век използва Григориевото слово при съставянето на пасхалния канон Возкресение ден. На 1 януари 382 г. св. Григорий Богослов произнася надгробно слово за
Великия Василий. В него описва целия живот на св. Василий Велики, пастирското
му служение и добродетелите на светителя. Това слово според литургичната
традиция на Православната църква трябва да се чете всяка година на 1 януари
по време на богослужението на празника на Великия Василий. Впоследствие св.
Йоан Дамаскин използва надгробното слово на св. Григорий Богослов, за да състави канона за празника на св. Василий Велики. Тези няколко примера илюстрират как Отците на Църквата пишели своите съчинения: на базата на своята
съборна вяра и богообщение. През XII век „безкнижният” Симеон Нови Богослов
знае съчиненията на Отците на Църквата от четенето им по време на бого16

Дори проф. Илия Цоневски в своя академичен труд Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните
отци, учители и писатели пише относно съчинението Бележити мъже на преп. Генадий Марсилски, че „неговите полупелагиански възгледи хвърлят на места сянка върху обективността на неговото изложение” – вж.
Цоневски, Ил. Патрология. Живот, съчинения и учение на църковните отци, учители и писатели. С., 1986, с. 19.
Полупелагианство римокатолическите и протестантските изследователи наричат православното учение за синергията на Божията благодат и свободната човешка воля. В действителност такова е светоотеческото учение
на много от източните Отци на църквата като св. Макарий Египетски, св. Йоан Златоуст, св. Григорий Нисийски,
св. Максим Изповедник, св. Йоан Дамаскин, както и на св. Йоан Касиан Римлянин, който живее на Запад, но
богословското и духовното си възпитание получава на Изток. Вж. повече в: Μπαλάνου, Δ. Έιναι κακοδόξος η περή
χάριτος διδασκαλία του Ιω. Κασσιανου, Επιστημονική Επετηρίς 1935-1936,σ.63-69.
17

Вж. Григорий Назиански. Сл. 1 PG 35, 396. Ἀναστάσεως ἡμέρα, καὶ ἡ ἀρχὴ δεξιά, καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, καὶ ἀλλήλους περιπτυξώμεθα· εἴπωμεν, ἀδελφοὶ, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς, μὴ ὅτι τοῖς δι᾿ ἀγάπην τι πεποιηκόσιν

98

2013 / брой 6 (83) Лято

служение. Така се ражда богословието на Отците, така се ражда патрологията,
това е и пътят на нейното възраждане.

2.2. Исторически етапи и граници на патрологията
Първият период на патрологията обикновено обхваща богословието на църковните писатели до събора в Никея (325), т.нар. доникейски период. Вторият етап
е „златният век на светоотеческата писменост” от 325 г. до 451 г., в който е
изложено богословието на църковните писатели и отци след събора в Никея до
събора в Халкидон (451). Третият период започва след събора в Халкидон (451)
и свършва със св. Йоан Дамаскин (750) на Изток и Исидор Севилски (636) и св.
Григорий Двоеслов (604) на Запад. Тук възниква въпросът с „рамките на патрологията”. Кога, в кой точно момент и с кой църковен писател свършва светоотеческата епоха. Римокатолическите патролози и изследователи се колебаят
в това да определят в кой точно момент свършва светоотеческата епоха. Според едни на Изток тя приключва с богословието на св. Йоан Дамаскин, според
други със св. Теодор Студит. Някои изследователи посочват края на светоотеческата епоха на Запад със св. Исидор Севилски, други със св. Григорий Двоеслов,
трети с Бернард Клервоски (1153). Сякаш може да се определи точно в кой момент и с кой свети Отец свършва светоотеческата епоха18. Но мнозинството
от римокатолическите учени приемат за свършек на светоотеческата епоха
VIII век, като предлагат „века на Отците” да продължи в периода на схоластиката, който заменя свършилото вече и изиграло своята роля светоотеческо
богословие. За православното богословие, което не признава авторитета на
великите схоластици на Запад, и за православната патрология, която има метод
и характер, различен от схоластическия, подобно ограничение е неправилно, неразбираемо и недопустимо. Въпреки че и православни патролози слагат някакви
определени рамки на светоотеческия период; проф. Илия Цоневски го ограничава
по римокатолическата парадигма до VIII век, други изследователи, като проф.
Ал. Сидеров от Московската духовна академия, ограничават светоотеческата
епоха до XV век, когато пада Константинопол и Византийската империя, трети
изследователи – до XI век, когато става разривът между православния Изток
и католическия Запад, четвърти – до началото на ХХ век (1917 г.), когато пада
Москва – „Третият Рим”. Всички тези православни мнения в същността си повтарят римокатолическия възглед за край на светоотеческата епоха. Те слагат
по един или друг начин, дали по-рано или по-късно, край на светоотеческия период не защото копират римокатолическите и протестантски патрологии и
съвременни научни тенденции, а защото възприемат техния богословски метод,
техния схоластически метод и характер, като зачеркват „екзистенциализма” в
светоотеческото богословие. Да се мисли по този начин означава да се приеме,
че Светият Дух е действал в първите осем, единадесет, четиринадесет или
двадесет века, а сега или не действа, или действа по-слабо и затова няма Отци
на Църквата. Това означава, че в един определен момент в Църквата са прес18

Някои самотни римокатолически учени като J. Fessler и B. Jungmann предлагат епохата на Отците да приключи с Тома от Аквино и Бонавентура (XIII в.). Нещо повече, Möhler дори счита, че винаги ще съществуват
бележити църковни мъже, които да изясняват вярата на Църквата с помощта на Светия Дух. Вж. Сагарда, Н.
Лекции по Патрологии I – IVв. M., 2004, с. 12.
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танали да се раждат достойни мъже, които да изясняват истините на вярата,
както са превели св. Василий Велики и св. Григорий Богослов през IV век или св.
Григорий Палама през XIV век. Означава, че вече няма нужда в Църквата да се
раждат Отци, тъй като православното църковно учение вече е изяснено.
Светоотеческият период не приключва нито през VIII век, нито през XI век, нито
през XIV век, а продължава и през наши дни. Светият Дух действа в нас, които
сме тялото Христово, и богоизбрани мъже, които да изясняват и отстояват
истините на православната вяра, е имало и ще има в зависимост от нуждата
и ситуацията, в която Църквата се намира и е поставена. Защо св. Йероним
Стридонски поставя и собствената си личност сред „бележитите мъже”, за
които пише, и защо отбелязва своите съчинения наравно с тези на църковните
автори преди него? Не защото не е смирен или е нескромен, а защото описва
съчиненията на познатите му църковни писатели и е смятал, че Светият Дух
действа с еднаква сила през тяхната епоха и през неговата епоха. Затова днес
можем да посочим със същите смелост и дръзновение, подобни на Йеронимовите,
имената на Отците на неопатристичния синтез като о. Георгий Флоровски, св.
Юстин Попович или о. Димитриу Станилоае. Техният светоотечески подход и
метод в богословието, тяхното възприемане на богословието на светите Отци
и прилагането му в живота им ги прави не по-малко достойни отци от тези,
които са живели преди тях. Църквата през следващото поколение, в лицето
на своите членове, може да признае или да не признае авторитета и приноса
на тези нови отци според църковната традиция. Съборността на Църквата
отхвърля или утвърждава и признава авторитета на предходните отци, тези,
които са живели преди това.

3. Неопатристичен синтез
През XVI и XVII век по-голяма част от православния свят е под турско робство,
докато католическият свят се развива в икономическо, духовно и църковно отношение. През този период единствено в Русия, която има национална независимост, е възможно развитието на православното богословие, което о. Георгий
Флоровски сравнява с падането във „вавилонски плен”. Богословските училища
са устроени по немски модел. Схоластиката има приоритет в богословието,
като го превръща в „слуга на философията”, а литургическото и светоотеческото богословие остават в забравените и рядко отваряни прашни книги и
ръкописи. През този период най-страшното не е това, че светоотеческото
богословие е „забравено” и се ползва само като литературни извори, а това, че
в православното богословие и православния етос се настаняват трайно схоластическият модел и мислене. Светоотеческото и екзистенциално мислене въз
основа на литургичния опит е заместено от интелектуалното теоретизиране
на истините на вярата, украсено с „Аристотелевите силогизми”19, базирано
на аргументите на логиката, разума и модерните научни постижения. Православното богословие през този период или е под влияние на римокатолическото
богословие (Петър Могила, Доситей Йерусалимски), или на протестантското
19

Вж. Флоровски, Г. Пос.съч.с. 142
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богословие (Кирил Лукарис, Митрофан Кратопулу), които са в активна полемика
помежду си20. В резултат на тази полемика започва и постепенното възвръщане
към светоотеческите текстове и научното им изследване от протестантски
и католически учени, но не и към екзистенциалния светоотечески метод на
богословстване. През XVIII в. в Гърция св. Никодим Светогорец говори не само
за завръщане към светоотеческото богословие, но и за неговото усвояване в
живота на християните и преди всичко на тези, които се занимават със светоотеческите текстове. Той е първият отец на неопатристичния синтез, чийто
идеолог става по-късно о. Георгий Флоровски. Св. Никодим Светогорец изследва
ръкописи и публикува основни светоотечески текстове. Той вижда в писанието,
Отците и Литургията трите стълба, трите фактора, които оформят християнския етос, които са основата на православното богословие. До подобни изводи
достигат и римокатолическият изследовател кардинал Жан Даниелу, и о. Георгий
Флоровски. Според Жан Даниелу връзката между посочените три стълба – Библия, Отци и Литургия, никога не е прекъсвала в църковната община, но от XVI
в. на Запад със засилването на схоластиката богословието получило автономия
от своите основи – Писание, Предание и Литургия, и се обособило отделно от
църковната традиция21. През XVIII в. св. Никодим Светогорец се явява предтеча
на неопатристичния синтез и идеи на о. Георгий Флоровски. Той не само прави огромна изследователска работа по текстовете на светите Отци, но и с
живота си показва как се усвоява самият дух на отците, които чете, как се
придобива тяхното мислене, подход, мироглед и как се „следват”. Той е един от
основателите на движението на Коливадите за възраждане на евхаристийната
традиция в Църквата22.
До Първата световна война светоотеческото богословие е в изолация. Патрологията страда само от филологически изследвания. С появата на поредица
критически издания на светоотечески текстове се поставя началото на възвръщането към светоотеческото богословие. Започва публикуването на гръцката
и латинската серия на абат Мин. Издава се CSEL, а през 1943 г. кардинал Жан
Даниелу и Де Лубак започват издаването на Sources Chretiennes в окупирания от
немците Париж23. За възвръщането на римокатолическото богословие към светоотеческото наследство и богословие спомагат много учените и изследователите Ханс Урс Балтасар, Ив Конгар, В. Фьолкер, Анри де Лубак, Йохан Квастен,
Дж. Кели, В. Йегер. В православното богословие идеята за неопатристичния
синтез е „посадена” от св. Никодим Светогорец, но своето развитие тя намира по-късно в трудовете, дейността и живота на Йоанис Кармирис, о. Йоанис
Романидес, св. Юстин Попович, св. Николай Велиморович, о. Димитриу Станилоае,
архиеп. Серафим Соболев, св. Теофан Затворник, Владимир Лоски и разбира се, о.
Георгий Флоровски, който начертава пътя на неопатристичния синтез. Всички
споменати отци и богослови в своето време са писали и говорили повече или
20

Вж. Zizioulas, I., Ortodossia. – In: Enciclopedia dei Novecento, vol.5, p.6.

21

Вж. Михайлов, Б. Возрождение богословских традиций. ВПСТГУ 2007, 4(20) с.11-12.

22

Вж. Σκρέττα, Ν., Θεία Ευχαριστία και τα προνόμια της Κυριακής κατά τη διδασκαλία των Κωλιβάδων, Θεσσαλονίκη, 2004; Чиликов, С. Красотата на света. Пловдив, 2007, с. 61- 81.
23

Simonetti, M. Teologia dei padre. – In: Canobbio, G., Coda, P., La teologia dei XX secolo, Prospettive storichi, Citta
Nuova, 2003, p. 365.
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по-малко за възвръщане към светоотеческото богословие и усвояване „духа на
Отците”. О. Георгий Флоровски проповядва и пише за неопатристичен синтез,
т.е. за нов светоотечески синтез.
През IV в. отците кападокийци правят т.нар. кападокийски синтез. Те обобщават
опита във вярата на отците преди тях и предлагат на своите съвременници,
тези, които ще живеят след тях, преосмислянето му в техния опит. Така основните догмати на православната вяра са възприети и предадени в опита на
светоотеческото кападокийско богословие.
О. Георгий Флоровски през ХХ в. предлага подобен нов светоотечески синтез за
православното богословие. Чрез него той вижда начин за възраждане на православния дух в богословието. То е и начин за излизане от „сляпата улица, в която
християните са вкарали света, защото не са били истински християни”24. Тъй
като християнството атрофира и ерозира, според о. Георгий Флоровски светът
се нуждае от повторно обръщане в християнството25, от нова проповед за
живия Христос и живот в Христос. А за това е нужно възвръщане към светоотеческото богословие и дух, към литургичния опит на Църквата. Възвръщане
към светоотеческото богословие не означава само да превеждаме и изследваме
светоотеческите текстове, не означава само да познаваме и цитираме Отците, а означава да придобием техния дух, техния ум, тяхното съзнание, техния
мироглед, които да претворим в нашите условия, да виждаме чрез техните очи
и да мислим с техния ум, за да можем да прилагаме православните догмати в
живота си. Това е според о. Георгий Флоровски „следване на Отците”26. Това е
пътят на изграждане на новия светоотечески синтез, от разбирането на който
се нуждае православното богословие.
В своето Богословско завещание, намерено след смъртта му от негов ученик,
о. Георгий Флоровски така обяснява своята идея за неопатристичен синтез:
„Изучаването на богословието ме е довело отдавна до тази идея, която наричам „неопатристичен синтез”. Това трябва да бъде не просто събиране на
изказвания и утвърждаване на Отците. Това трябва да бъде именно синтез,
творческа преоценка на прозренията, които са ни изпратени от светите люде
от древността. Този синтез трябва да бъде патристичен, верен на духа и съзерцанието на отците, ad mentem partum. Заедно с това той трябва да бъде и
неопатристичен, доколкото е отправен към новия век с характерните за него
проблеми и въпроси27”.
О. Георгий Флоровски подчертава, че неопатристичният синтез трябва да бъде
творческа преоценка на прозренията на Отците на Църквата. Преоценка, извършена с мисленето и интуицията, с духа и съзерцанието на Отците. Т.е. на
базата на натрупания светоотечески опит, проявен в техните догматически,
24

Вж. Флоровски, Г. Пос. съч., с. 13.

25

Там, с. 12.

26

Там, с. 143.

27

Вж. Георгий Флоровский: свещеннослужитель, богослов, философ. М., с. 155; вж. още Михайлов, Б. Пос. съч.,
с. 13.
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нравствени и литургични съчинения, да се направи творческо преосмисляне, синтез на тези истини и да ги приложим в нашия век, в нашите условия, в нашия
живот и в нашата проблематика.

4. Контекстуалност на светоотеческото богословие
Архиеп. Иларион Алфеев в своя текст Святоотеческое наследие и современность коментира неопатристичния синтез и изказва мнение, че той не е бил
осъществен през изминалия XX в., защото „още не му е дошло времето”.28 Той
предлага вместо неопатристичния синтез да потърсим друга възможност, нов
подход към Отците, които да позволят в по-голяма пълнота да се види светоотеческото наследство. Контекстуалният метод ни предоставя по-голямата
пълнота, за която говори архиеп. Иларион. Според него в основата на нашето
четене на светоотеческите текстове трябва да стои барометърът на отчитане на епохата, в която определен автор е живял, нейните проблеми, културния, историческия и езиковия  контекст. Изследователят богослов, за да
постигне това, трябва да се откъсне от контекста на своята собствена епоха,
в която живее, и да погледне на другата традиция отвътре на самата традиция с желание да я разбере.29 По същество обаче подобна „контекстуалност”
би следвало да е присъща на всяко едно сериозно научно изследване. Римокатолическите изследователи отдавна работят по този начин, но не само тази
задача стои пред православното богословие. Архиеп. Иларион Алфеев предлага,
за да се осъществи възможността за контекстуалния прочит на Отците, да
се създаде група от хора (която с течение на времето да прерасне в школа),
учени от новото поколение, всеки един от които да е специализирал в някой от
отраслите на патристичната наука, владеещ класическите езици, палеография
и лингвистика. Тези добре подготвени учени, използвайки контекстуалния метод,
ще разбират правилно богословската система на църковния автор, когото изследват, ще я съпоставят с неговите съмишленици и опоненти и ще създадат
„систематически сводове на православното богословие, основани на изказванията на отделните Отци на Църквата”.30 Контекстуалният прочит на Отците
е необходим и полезен за всяко научно изследване, но не може да замести метода на неопатристичния синтез, както и не е уместно двата метода да се
противопоставят. Контекстуалният метод е възможно да допълва метода на
неопатристичния синтез, но така, както го предлага архиеп. Иларион, те влизат в противоречие. Да се цитират отделни изказвания на светите Отци на
Църквата, да се събират техни мисли и утвърждавания е точно това, което о.
Георгий Флоровски препоръчва да не правим, защото неопатристичният синтез
не е „просто събирания на изказвания и утвърждавания от Отците”31. Явното
противоречие между представата на архиеп. Иларион Алфеев за контекстуалния
метод и идеята на о. Георгий Флоровски за неопатристичния синтез в същността си не е противоречие между контекстуалния метод и неопатристичния
28

Вж. Алфеев, Ил. Святоотеческое наследие и современность. – В: Православное богословие на пороге третьего тысячелетия. Богословская конференция РПЦ. Москва, 7 – 9 февраля 2000 г. Материалы. М., 2000, с. 85.
29

Там, с. 89.

30

Пак там, с. 94.
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Вж. Георгий Флоровски: священнослужитель..., с. 159.
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синтез. Контекстуалният метод може да бъде използван в изследванията на
светоотеческите текстове, но без духовния опит и без екзистенциалния метод
и опит на светоотеческото богословие той ще се превърне в схоластически
научен метод, който служи само за доказване на определени научни теории.
Същото се отнася и за неопатристичния синтез. Той не бе извършен в светоотеческото богословие и в православното богословие не защото не му е дошло
времето”, а поради трудността да се вникне в духа на светоотеческото богословие от съвременните православни патролози. Всичко зависи от това как се
осъществява самото „възвръщане към Отците”. „Създава се впечатление, казва
о. Александър Шмеман, че с редки изключения това „светоотеческо възраждане”
е както преди сковано от рамките на стария западен подход към богословието,
че това е всъщност възвръщане към светоотеческите текстове, отколкото
към мисленето на Отците, като че ли тези текстове се явяват самодостатъчни и самообясняващи. Истинският първороден грях на западното богословие е
именно в това, че е направило текстовете единствено в loci teologici, във външни авторитети за богословието, откъсвайки богословието от неговите живи
корени: литургията и духовността.”32
Без Литургията, без духовността, и контекстуалният метод, и неопатристичният синтез ще бъдат „мед, що звънти, или кимвал, що звека”33. Чрез литургическия опит и чрез духовния опит е възможно вникване в светоотеческата
мисъл и претворяването и прилагането  в нашата действителност и в нашето
време. Това е основата на неопатристичния синтез, който се ражда от богопознанието и не е само синтез на богословието на отците до нас, а претворяване
и усвояване на светоотеческия опит, дух и мисъл, съдържащи се в прозренията
на светоотеческите творения, в нашите условия на живот и в нашата действителност.

5. Актуалност и перспективи на светоотеческото богословие
Състоялата се конференция през юни 2010 г. във Волос, Гърция, на тема „Неопатристичен синтез или следпатристично богословие – каузата на контекстуалното богословие в православието”, с участието на православни учени и
патролози от различни страни, дава отговор на два основни въпроса. На първо
място, дали е осъществен неопатристичният синтез, и на второ място, какви
са перспективите и бъдещето на православната патрология и богословие през
следващите години. Докладите и позициите на определена група учени, като
свещ. Джон Бер, Аристотел Папаниколау, дякон Павел Гаврилюк, Маркус Плестед,
утвърждават мнението, че неопатристичен синтез не само че не е направен,
но и че идеята на о. Георгий Флоровски няма актуалност за нашата епоха, има
ограничен и проблемен характер и отрицателни последици върху православното
богословие. Затова бъдещето и перспективите за православното богословие
32
Вж. Шмеман, Ал. Литургическое богословие литургии и литургическая реформа. St. Vladimir’s Quarterly 13,
1969, p. 221.
33

Вж. 1 Кор. 13:1.
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не са в осъществяването на неопатристичен синтез, а във „внимателното
препрочитане на изворите на християнската традиция, в диалога с останалите
християни и вземането под внимание на тяхното християнско наследство”34.
Новата вълна православни богослови илюстрира разрива между екзистенциалността в светоотеческото богословие с неговите традиции, метод и характер
със съвременния академичен прочит на светоотеческите текстове. Струва ми
се, че „вавилонският плен” за православното богословие все още не е приключил, и това е една от причините, поради които неопатристичен синтез не е
извършен. Все още съществува опасността от четенето на съчиненията на
Отците на Църквата като християнски паметник от древната християнска
книжнина или като компендиум и справочник по християнско богословие, аргументиращ възвишеността на християнското учение и нашата академична ерудираност. Причината за това не е времето, както твърди архиеп. Иларион Алфеев, а откъсването ни от литургичната традиция на Църквата, когато четем
светоотеческите съчинения. Кападокийските отци през IV век осъществяват
патристичен синтез не разделени от Евхаристията и Литургията, а на базата
на Евхаристията и Литургията, на базата на своя молитвен духовен опит. В
резултат на богообщението и богопознанието те осъществяват богословски
синтез, т.нар. кападокийски синтез в културата, в която живеят с нейните характерни особености.
Дали днес е възможно отново християнизирането на едно общество, което
отдавна е престанало да бъде християнско? На една култура, която не е християнска, а по-скоро американска? Вероятно е възможно, но това няма да е с метода на американската група богослови от „Фордъм”, а с проповедта за живия
Христос, с идеите на о. Георгий Флоровски за неопатристичния синтез, със съживяването на евхаристийната практика и взаимодействието на богословието
с молитвата, на богословието с Евхаристията. Един нов патристичен синтез
е възможен преди всичко на основата на молитвения опит. Богословие без жертвеник не е богословие, казва о. Георгий Флоровски. Богословие без Евхаристия,
без молитвен опит не е богословие. Четенето на светоотеческите съчинения,
тяхното прилагане в живота ни е ключът за съживяване на нашето богословие,
общество и култура. То е начин да се съживи и евхаристийното ни съзнание.
Литургичният и евхаристийният опит са в основата на светоотеческото богословие, затова преди всичко с тях то може да бъде не само разбрано, но и
претворено в богословието ни, в културата ни, в живота ни.

34

Вж. Риболов, Св. New wave в православната богословие в началото на XXI в. – Християнство и култура, 2010,
7 (54), с. 95-96.
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Босх-и-Бош1
Емилия Дворянова в разговор с Ангел Ангелов

А.А.: Нека най-напред да кажем, че ще говорим за триптиха на Йеронимус Босх
(ок. 1453–1516) „Градината на земните наслади”, м.б. върху дърво, 220 x 389 см.
(централен панел 220 х 195; странични панели – 220 х 97 см.), 1485–95, Национален музей Прадо, Мадрид. В затворено положение е изобразено „Създаването на
света”, в гризайл. Датировката е предполагаема. Опитът на Емилия Дворянова
„В градината на земните наслаждения”2 даде началото на разговора (текста
можете да прочетете на адрес http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=440&Wor
kID=17974&Level=1).
А.А.: Все пак защо Босх? Заради старозаветния разказ ли? Или заради нещо друго? Питам за подтика, защото текстът ти е ословесено преживяване на образи
от триптиха, но самият триптих тълкува и преобразува значения на авторитетно слово; на Словото в онази култура. Хоризонтът на смисъла съществува
преди образа. Образът остава ли вътре в този хоризонт, или е толкова „революционен”, че променя самия хоризонт?
Е.Д.: Подтикът не винаги е докрай осъзнат, дори по-често остава в „зоната
на мрака”. Но няма как да е старозаветният разказ само по себе си – ако беше
той, щях навярно просто да се отнеса към него – за какво би ми бил Бош?
Всъщност Бош рисува един от най-неясните моменти в Библията (Битие 6:2),
аз не съм срещала достатъчно приемлива словесна интерпретация точно на
този момент. Хоризонтът на Бош е християнски и откъм този хоризонт той
привнася смисъл в „мъглявината” на старозаветния текст. Не бих употребила
думата „революционен”. „Революциите” в изкуството са изобретение на ХХ век,
не могат да бъдат отнесени към онова време и отношението му с библейското
слово. „Преобразуване” със сигурност, защото сме изправени пред изкуство,
значи човешко усвояване на истина, а не имитационно-канонично „илюстриране”
на свещен текст.
А.А.: Ти изброяваш и свързваш детайли – аналитично, асоциативно. Целта ти
каква е – тълкуване на изображението или предлагане на разбиране, концепция
за отношението на вярата към визуалния образ, който може да бъде и изкуство?
Или опитът ти може да бъде наречен „превод” – в смисъла на принадлежност
към изображението, без което той не може да бъде разбран. Или пък словото ти
е свободно от визуалния образ, служи си с него, но само за да предложи собствени значения?
1 	

Йеронимус Бош е традиционното изписване на български. Босх съответства на холандския изговор, но не
на съвременния, а на историческия. Съвременното изговаряне е Бос. Ако използвах обаче него, би се прекъснала връзката с досегашното изписване, която в Босх все пак донякъде се запазва.
2

Дворянова, Емилия. Освен литературата. София: Парадигма, 2011, с. 89-128.
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Йеронимус Босх (ок. 1453–1516) „Градината на земните наслади” затворено положение.

Е.Д.: Мисля, че прекрасно се чете и без картината, поне без картината „пред
очите”, дори и само споменът-знание за нея стига. Но ти си „изкушен” изкуствовед, как ще четеш без картината? Друг обаче би могъл… Струва ми
се, че текстът е максимално свободен от картината, въпреки че постоянно я
„гледа”. Двете не си противоречат, както няма противоречие между вглеждането в библейския текст, което картината прави, и свободата на рисуването
му. Мисля, че дори се предполагат взаимно. Колкото по-„точно” е вглеждането,
толкова по-свободен е художникът именно защото се освобождава от себе си,
не пише/рисува себе си. А между изкуствата винаги е имало взаимодействия,
осъществявани през вековете. Ако мога да използвам метафора – моят текст е
като картина, окачена до картината на Бош. Словесна картина. В този смисъл
бих могла да употребя единствено думата „проясняване”, но като желание да
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Йеронимус Босх (ок. 1453–1516) „Градината на земните наслади”.
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се улови една „истина” на картината, която самата картина е искала да улови.
Този „улов” се е случил или не се е случил по начина, по който нещата се случват
в изкуството, т.е. не чрез обяснение, а чрез внушение. Картината е „нещото”
през което се гледа, но не за да съобщя чрез нея нещо мое, което и по друг начин
би могло да бъде изречено. Бош не е „повод”. По-скоро съм намерила с картината
пресечна точка, която ме е накарала да остана дълго в този изписан свят и да
го „прочета” и напиша чрез друго изразно средство. Стигнала съм до проблем,
който точно в тази картина съм преживяла по начин, изискващ слово. За мене
обаче въпросът е следният: преживяването „тълкуване” ли е, т.е. има ли легитимност на „тълкуване”? Защото аз не смея да го твърдя – не мога да кажа
„аз разтълкувах, интерпретирах триптиха на Бош”, текстът ми наистина няма
„метод”. Но мога да твърдя, че съм го „преживяла”, при това травматично, за да
изпитам потребност да изпиша това преживяване. Съзнателно се въздържах и
от историческо „разследване”, което не означава, че съм писала „просто така”,
защото интересът ми към Бош е още от студентските времена. Тази картина
обаче е пъзел, чието подреждане ме е преследвало години, и именно защото е
стояла в мене като чиста „гледка”, която четивата не могат да удовлетворят, в крайна сметка самата „гледка” ме накара да я изпиша и по този начин
да я „успокоя” и усвоя. Има сякаш образи, които могат да отварят проходи към
самостойно слово, дори го изискват. Мисля, че текстът възникна не поради желание за съдържателно „разомагьосване” на триптиха, а поради желанието да
го преживея като знак на някаква следа, който той едновременно носи в себе
си и е оставил в мене; разказ за хоризонтали, вертикали, петна и мазки, а чрез
него успокояване на картината, която е иначе поразителна с „естетическата
си моралност”, т.е. въздейства като „оксиморон”. Полагането в едно на „естетическото” и „моралното” често поражда подобно въздействие.
А.А.: Наистина преживяването не е тълкуване в смисъла на аналитично разясняване на стил, значение, възложители, социални функции, въздействие, разпространение (чрез „превод” в гравюра напр.); но преживяването предлага разбиране,
чието въздействие може да е по-силно от това на тълкуването. Тълкуването,
когато е историческо изследване, има задължението да назове източниците на
своето знание; не че винаги в България се постъпва така, но е за предпочитане
това задължение да се изпълнява, и то съвестно. Как обаче знанията се претопяват в художествения опит? Случвало ми се е да чета есета за прочути
визуални произведения; авторът на есето се изправя пред произведението и
съобщава на потенциалния читател своите размишления, които не са друго, а
косвено занимание със самия него, самолюбуване. Подобни размишления дори не
са преживяване. Можем ли да наречем опита ти преживяване?
Е.Д.: Да, напълно си прав, тази дума твърде опростява, направо неглижира проб
лема. Защото естествено не става дума просто за „преживяване”, моето преживяване никого не би интересувало и няма нужда да интересува. Неточно е,
изпусната набързо дума. С нея по-скоро исках да настоя на едно „субективно
авторово право” (което е съвсем обективно) – право „да твърдя, без да твърдя”.
Това е особено „право”… мисля, че само изкуството го дава. А значи и текстът
носи тази претенция на „изкуство върху изкуство”. Ако се е случил като такъв,
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не би трябвало да е занимание „с мене самата”, не дай Боже самолюбуване.
Това дори не е есе, а по-скоро разказ. Не обичам чистата есеистика именно
поради неизбежното в нея „съобщаване на самия себе си”, „собствено мнение”,
а оттам и лесната крачка към самолюбуването. Ако си мислех, че се занимавам
със самата себе си, нямаше да публикувам този текст. Ако ти мислеше така
– нямаше и да питаш каквото и да било за текста, не би те интересувало.
„Азът” в текста е фикционален – това в случая е отстъпът, който ми позволява да преобразувам една силно драматична картина в словесна „драматургия”.
Възможно ли е това… е, аз опитах. Подобен опит неизбежно влече със себе си
съдържателна палитра на разбирания, вярвания, начини на гледане… няма как да
се избяга от това, не е и нужно. Всъщност не го правя за първи път. Подобен
опит, само че с музиката, е и „Концерт за изречение”, но музиката е максимално
„абстрактна” т.е. отвъдсъдържателна и там въпросът какво съм „усвоила” от
„Шаконата” на Бах сякаш не стои, защото е отговорен – форма, тоналност, ритъм, драматургия… Аз бих си послужила с думата „почва”, тя е много по-точна
от лекомисленото „преживяване”. Такава „почва”, върху която никнат думи, е
картината в случая.
А.А.: Пишеш, че „изкуството предразполага към абсолютни противоречия точно така, както абсолютно противоречив е животът”. „Изкуството също има
фантазми, както и любовта.” От една страна, изкуството, казваш (на Босх,
твоето), е сближено с живота и с любовта, от друга, то е присъствие, което
съществува самостойно. Означава ли това, че възприемаш триптиха на Босх
като изкуство? А не като религиозен (християнски) образ?
Е.Д.: Да, изкуство е, защото изкуството нищо окончателно и еднозначно не
твърди. Всяко твърдение в него се отрича, винаги е само в потенция и възможност… то е абсолютна „двойственост”… или „множественост”. Такъв „двойствен” е всеки образ от мига, в който в Ренесанса се ражда идеята за изкуство
и индивидуалност. От мига, в който „демиургичният жест” става личен. Нещо,
което не може да се каже единствено за иконата – възприемането  и правенето  като изкуство, е принципно „невежествено”, колкото и да се възхищаваме
естетически от наистина съвършените образци на иконописта. Не знам дали
религиозното се проектира в изкуството, или изкуството в религиозното, но
човек неизбежно застива между двете, ако чете сюжета и знае източника в
неговия свещен смисъл. И все пак това религиозно изкуство, доколкото е винаги
лична интерпретация на религиозни теми, сюжети, текстове, е повече сякаш
изкуство. Днес това изкуство се възприема съвсем светски, „символически” бих
казала, и подобна дилема у по-голяма част от зрителите не съществува, но със
сигурност не е било така по времето на Бош. При него обаче този „сблъсък”
е силно изнесен на повърхността. Аз подозирам (и не само аз) и може би и от
това идва „личното ми поразяване”, че той е онтологичен морализатор – това
е патосът на въображението му. И защото е гениален художник, тази „оксиморонност” на визуалния образ – едновременно естетски сексуализиран и морално
патетичен е невероятно силна.
А.А.: Какво е икона е също човешко определение, но това е друга тема. Ако худо-
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жественото (и в по-общ смисъл – естетическото) е изравнено с религиозното,
то образите на Босх как се съотнасят с вярата – усилват ли я? Чрез изпитание?
Е.Д.: Не… не мисля. Или подценяваш вярата, или надценяваш изкуството. Вярата може да бъде изпитвана само житейски, в самото ни живеене, не „естетически”. И за да не става объркване… струва ми се, че това, което наричаме
„религиозно изкуство”, е изкуство, което разказва религиозни сюжети, размисля
върху тях, преживява ги, отрича или приема – „проектира” е наистина точна
дума. То обикновено се създава от хора – и преди, и сега – които тези теми „ги
болят”. Но то не е религиозно в собствения смисъл на думата. „Изравнеността” е доста условна, това е изравненост в отсамното, във вече светското.
Какво е например една ренесансова Мадона? Естетически съвършен религиозен
образ под условието на светското. Образът, пренесен тук, видян тук. Трудно
си представям как някой се моли пред Мадона на Рафаело, не че не е възможно,
субективно човек може пред какво ли не да се моли. Но „профанното” и „сакралното” са пластове на битието, които са сравнително добре разграничени, отношението към тях е, разбира се, различно. Иконата, за разлика от картината,
е „сакрален предмет”, това, струва ми се, е факт, т.е. тя така „функционира”,
това е нейното битие… и съвсем отделен е въпросът дали някой вярва и се
моли пред нея. Тя обаче не носи никаква претенция за „лична” интерпретация,
най-много претенцията  е за „майсторство в направата”. По същността си
т.е. е анонимна, дори и да знаем автора . И този, който въобще не признава някаква нейна обективно-сакрална сила, знае, че тя се изписва именно за това, а
не за нещо друго, и естественото  място е църквата. „Естественото” място
на картината е светското пространство, музеят.
Ако питаш обаче дали по различен начин гледа картина като тази на Бош един
религиозно вярващ човек и един невярващ, то разлика сигурно съществува. Поне
би могло да се предположи, че вярващият ще има едно допълнително пространство на съотнасяне… или собственият му верски опит би могъл да се транс
формира в знание за търсенето и постигането в подобна картина… но това
са доста субективни неща. Защото мога да предположа и едно индокринирано
съзнание, за което религиозното се явява като бариера за всякакъв естетичес
ки поглед. Това също е „начин” на гледане. Но проблемът за вярата/безверието
винаги е бил в хоризонта на изкуството, защото е пределно питане, а значи
неотменна територия и на изкуството. Най-малкото като стъписване пред
крайността. Във всеки случай аз лично не бих твърдяла, че естетическото е поважно от религиозното, вероятно и за Бош не е било така, но това е „житейс
ко” твърдение, не „естетическо”.
А.А.: Дали Мадоните на Рафаел могат да служат за молитвени образи, е въпрос,
а не очевидност, но това също е друга, и голяма, тема: кое прави едно изображение обект на поклонение, защо се смята, че то може да помага, да предпазва?
Е.Д.: Свещенодействието. Църквата. Обективността на изображението. Незначителността на „естетическото” в него. Вярата, че има „неръкотворни” икони
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и че в някакъв смисъл всяка икона е „неръкотворна”. Мадоните на Рафаело са
творение на Рафаело. Не мисля, че някой отрича това, дори и да влага в гения
му „боговдъхновеност”, ако смята, че поначало „гениалността” е някакъв Божи
дар...
А.А.: Наистина, много изследователи смятат, че творчеството на Босх е моралистична визия за света – какво да бъде поведението на човека, за да избегне
греха, за да не попадне под властта на демоничното. То е опит за поправяне на
социалния свят чрез „визуална проповед” (Хорст Волдемар Джансън). Независимо дали го определяме като изкуство или не, визуалният образ е осъществявал
намеси в онази среда. Образът е деятел, понякога – направо активист. Сексуалното, желанието за свързване с друго тяло, наказанието са основни теми на
триптиха. Но ми се вижда недостатъчно да се обяснят темите само вътре в
изображението.
Е.Д.: Не е достатъчно, разбира се. Триптихът е „свят” и направа, защото и
светът е „направен”. Човек се пита и иска да знае как е направен, защо е направен такъв, какво е мястото на този „свят” в света и как е действал… и
търси отговори през историята, културологията, философията… т.е. започва
да твърди неща за този свят.
А.А.: Триптихът (и този, и други от Босх) не само предлага, той внушава образци
за поведение, ценности, както и какво ще последва, ако членовете на общността не се държат според предписанията. Не ти ли се струва, че изображението
може да функционира като блюстител на норми, като морална власт?
Е.Д.: Да предположим, че точно това е било намерението на Бош – да внуши
образци на поведение и да упражни морална власт. Ако това намерение обаче
беше изпълнено именно като такова, навярно щяхме да имаме картина, годна
за употреба във времето си, която сигурно щеше и днес да бъде в някой музей,
но единствено поради причина, че е рисувана в едно отдалечено време и го
свидетелства. Музеите са пълни с подобни картини. Този случай обаче е различен – мисля, че картината всъщност не осъществява това намерение, защото
прекалено много го надхвърля. Значи все пак „вкоренеността” на изображението
е другаде, с което не се отхвърля възможността образът да е имал социална
функция, когато е бил създаден. Интересува ме това „в повече”. Сигурно го
имаме чрез естетическото, но чисто „естетските” обяснения не ме удовлетворяват. То е наистина нещо „чрез”, но не е самото „чрез”. Подозирам, че все пак
естетическото отваря проходи, една наистина „многозначност”, която няма как
да се изчерпва със социалното, защото, ако би било така, бихме се завъртели
в омагьосан кръг. „Социалното”, „проповедта”, могат да ми се дадат съвсем
достатъчно и без помощта на естетическото. Подобна „надбавка” над тях не
е кой знае какво. Този опит за намеса в социалния свят и за „визуална проповед” е видим с просто око и днес, колко повече в собственото му време… Бош
плаши, защото съди. А морализаторската сила на образа е много по-силна от
словесната, защото е директна. Свързва се с несъзнаваното в акта на едно
„предварително” действие, преди критическата или просто съпротивителната
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„работа” на разума. Същевременно обаче изкуството е милостиво и това също
е вид „предкритична” намеса. Неизбежно милостиво поради многозначността си,
а значи и относителността си (вероятно я поражда красотата)… Изкуството винаги дава „изходи” за разлика от религията, в чийто хоризонт също така
неизбежно се явява Съд, т.е. изискване, което е еднозначно, една категорична
Истина като единствен Изход.
Затова тази картина е така поразителна и мене наистина ме интересува как и
по какви пътища се „въплъщава” тази милост, която превръща намерението на
„проповедта” в изкуство, годно да бъде действащо и днес като деятел на нещо
вече съвсем друго. Все пак би било много чудно, ако днес тази картина формира
у някого „поведение” или какъвто и да било „поведенчески модел”. Значи въпросът за мене е „деятел” на кое „друго” е изкуството? Ако естествено го има и
човекът не е затворен в един единствено социален свят.
А.А.: Да кажем, че е деятел на удоволствието „да се прикове” погледът в привличането на телата, но и в насилието над тях; изобразяването на насилието
– омагьосваща тема, открай време. Добре ще е също така, ако триптихът не
създава днес образец за нечие поведение. Що се отнася до социалния свят, то,
„затворени” или не, живеем само в него. Затова ми се струва важна именно
връзката с микросоциалността, във и за която е създаден триптихът и в която
религиозното е определящо. Религиозното обаче в неговата социалност. Как се
отнася триптихът и изобщо визуалният образ към средата, какви са източниците му, как ги усвоява и преобразува; какви са на свой ред въздействията,
тълкуванията или преживяванията, които е предизвикал, преосмислянията, на
които е подложен, възможните инструментализации.
Е.Д.: А сега и аз ще питам: защо ни интересува „социалната микросреда” в
едно толкова отдалечено време? Какво тя прояснява? Какво е отношението на
подобно „знание” към нашият собствен живот? Защото аз си мисля, че изкуството задоволява някаква потребност, която е от много по-„личен” порядък,
може би екзистенциална потребност, но то има смисъл само ако ме кара да
предположа някаква „поставеност” в живеенето. В този смисъл интересът към
изображението като „актуално” във времето си и изследването на тази актуалност е все пак „помощно средство”, задължително впрочем, но средство за
нещо друго. Помощ за разбирането, чиято цел обаче е другаде. Лично аз, когато
се отнасям към подобни произведения, се нуждая от „достатъчни знания”, като
тази достатъчност не бих могла точно да я определя, но със сигурност ми е
нужна, за да я „подмина”, бих казала – да „я забравя” – и тя повече да не ми пречи. Отнасянето към библейския текст обаче не мога „да подмина”. Защото Бош
все пак рисува това, не нещо друго, не пейзаж или битова сцена. То е основното,
другото е попаднало по-скоро „случайно” и навлиза през „как” на рисуването и
през архетипния свят на художника, който свят обаче аз мога да имам като знание и през други артефакти на времето. А това означава, че най-важната „достатъчност” на моето знание за картината е също това, което той е рисувал.
А.А.: Не съм много съгласен – пейзажът присъства почти навсякъде в произведе-
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нията му, защото природата е част от света, който Босх изобразява. Битови
сцени също има, въпросът е за значението им. Ако произведения като „Градината
на земните наслади” продължават да въздействат, да предизвикват художествен, изследователски (огромен), зрителски интерес, то е, защото представят
загадката на човешкото присъствие в света. В този смисъл те не са затворени
в своя исторически свят. Ако не познаваме обаче историческата среда, в която
са създадени, тогава се открива пространство за собствените ни реакции, за
косвено говорене за себе си. Въпрос на позиция е за кого предпочитаме да говорим; какво смятаме за взаимодействие и какво е за нас разбиране.
Е.Д.: Да, въпрос на позиция е. Бих казала – на личното ни „позициониране” в
света: Светът не е еднопластов, защото и живеенето ни не е еднопластово.
Изкуството не е изкуствознание, колкото и изкуствознанието да е важно за
него, защото прави опити да го проясни. То си изгражда „научен апарат”, изследва го, подрежда, класифицира… само че какво от това? Изкуството Стои.
Просто Стои. Поема всички „упражнения” върху себе си, които епохите предприемат… то обаче стои и говори самото себе си. Вярно, свързва се в мрежа от
артефакти, които ни проясняват историческото време, в което е създадено, и
все пак друго в него е най-същественото, не историята…
А.А.: Това, което можеш да имаш и през други артефакти на времето, ще свидетелства, че Босх е свързан с това време. Въпросът какво е отношението
на подобно знание към нашия собствен живот предполага, че нашият живот
е по-важен от онзи, историческия от края на ХV в. в Северен Брабант. Всякак
е така, но за нас. От познавателна гледна точка няма разлика. Въз основа на
какво единият живот е по-важен от другия?
Е.Д.: От познавателна гледна точка – сигурно. Но животът е по-важен от познанието, а изкуството не е познание, въпреки че ни носи и познание. Все пак
основно друго ни носи. В този смисъл „тук и сега” нашият собствен живот е
много по-важен от историческия от края на ХV век. С какво ли? С това, че сме
живи… нищо повече и нищо по-малко. И сме изправени пред избора как да го
живеем. Мога да впиша едно произведение на изкуството в екзистенцията на
моето живеене… това се случва, то може да стане част от живеенето – картина, книга, музика… Извън всякаква негова „историчност”. Това е единственият смисъл, в който и изкуството е „живо”, може да бъде „живо”…
А.А.: Разбира се, че можеш да преживееш едно художествено произведение така,
че то да стане част от жизнената ти история, без да познаваш историческата
среда, в която произведението е създадено. То така се и случва. Да не би да
трябва всички зрители, слушатели и читатели да се превръщат, възприемайки
художественото произведение, в изследователи на историческата му среда? Но
дали можеш да го преживееш независимо от своята историческа среда, от онези
нейни ценности, знания, които са и твои?
Ако се познават жизнените форми на една историческа среда, това познание,
допускам, може да ни проясни и необичайните  проявления. Необичайни за нас.
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Историческото познание има и тази страна – да ми помогне да разбера условността на ценностите, които споделям, и на познатите ми жизнени форми. Проучването на исторически среди е подтикнато от съвременни питания, съвременни ценности и поведения също притежават историческа дълбочина. Понякога
елементи от исторически среди, с промяна на необходимото, могат да направят
пряка връзка със съвременността, в която живея. „Краят на света” продължава
да е заплашително актуален. Образите от края на ХV век на тема „Корабът на
глупците” представят достоверно ситуацията, в която се намираме днес, поне
в България. Познание, което се ограничава само с актуалността, напомня на
знанието, което получаваме от седмичния вестник. Или в плана на личния живот
– живеене в сегашния миг, без история.
Е.Д.: Напълно съм съгласна… само че с едно допълнение. Изкуството не е разговор „за себе си” в някакъв личен ексхибиционистичен план, а разговор „за себе си
във всеки”. И е винаги съвременно, но неактуално. Затова мога днес да гледам
Бош и да искам наново и наново „да го нарисувам”, пък било то и в думи. И със
сигурност не бих могла въобще да го направя, ако нямам „достатъчни” познания и ориентири към времето, в което той живее. Ако обаче бих се опитала да
прочета образа през неговата историчност, тогава бих се изправила пред изследване, теоретико-изкуствоведска интерпретация, и всъщност несамостойно
слово поради ясната цел, която то носи в себе си. Влагам в думата „несамостойно” онази разлика, която безспорно съществува между критика/философия/
теория и изкуството. За мене обаче образът е изключително силен словесен
стимул. Образът, картината не е обект, който трябва да разбера, а „субект”,
с когото „говоря” и по-скоро искам да чуя. Естествено, за да се случи това,
трябва да го познавам, иначе съвсем може да се разминем. Но никаква предварителна идея, никакво предварително разбиране или намерение не ме тласна към
тази картина. Започнах от единия ъгъл и нямах представа къде ще ме отведат
думите, т.е. какво ще ми каже самата картина… Вярно, писането тръгна от
един въпрос все пак: защо Адът, който Бош изписва, е „музикален”? Аз не съм
срещала друга подобна трактовка. А и самият Бош е изписал доста „адове”,
съвсем различни… защо този е такъв? Подчинен на музикалните инструменти,
а оттам – на звука? Когато стигнах до изписването на този ад (ето, думата
е една и съща… и картината се изписва, и текстът „се изписва”), попаднах в
един мой „ад”, дори се уплаших. Нощи наред ушите ми бучаха, сънувах образите
му… Подобни „соматични” преживявания имам с писането на романите си. Това
ме кара да мисля, че текстът е съвсем самостоятелен, независимо че плътно
се опира в този триптих, живее го. Бих отишла и по-нататък… Ето, ти казваш – картината на Бош се опира в един роман, в устни предания, в текста
на Библията3… къде всъщност е границата между слово и образ в наистина
изкуството? За нас, днешните хора, силата на образа е абсолютно притъпена.
Имаме скупище „оголени образи”, шестващи по екраните, плакатите, рекламите, билбордовете, списанията, които са вече само картинки… всичко днес е
една „плоска картинка”… това обаче не е Образ. Слово и Образ, мисля си, са
всъщност от един порядък, този на способността за назоваване, и са вплетени
3

Вж. Ангелов, А. Допълнение към разговора за Босх-и-Бош.
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в човешката „дълбина на изразяването”. Те са равно триизмерни и хоризонтът
им е общ. Така е при Бош. И не само при него.
Сякаш „назоваването”, което е извършил Адам, е вплело видимост и слово в
едно… и като такива, „словообраз-но” нещата „постоянстват в съществуването си”, отделно не са. В тази история на Сътворението сякаш се казва, че за
човека творението съществува в акта на неговото назоваване – като назовано
то „постоянства” – и това може да даде основание за предимството на словото, особено ако се вземе предвид юдейската забрана върху изобразяването. Но
аз съвсем въображаемо имам предвид друго и мога да го разгърна в друг „разказ”: Забраната все пак е в този свят, след накърняването му, което е сигурно
някаква форма на „разделение”, на „раздяла”. А „назоваването” се извършва в
Рая. Въобразявам си вероятно едно съвсем друго назоваване и то е твърде
„образно”, слято с образа на творението. В текста си съм го изразила като
„думи-същности за същества” и съвсем произволно навярно си мисля, че в това
назоваване „дума-същност-нещо” са едно. А далечен отглас на това „едно” е
изкуството. Това естествено не се отнася до всеки образ, нито до всяко слово.
И образът, и словото могат да бъдат съвсем „плоски”, абстрактно-разделни. В
този смисъл аз бих се радвала, ако моето слово е „несамостойно” в този смисъл,
в който сега говоря, т.е., ако съм уловила в едно словесно преживяване словото
на един образ и образа на едно слово. И Бош, в неговото опиране в словесни
източници, не илюстрира, той просто черпи от „силата им”.
А.А.: Поради основна характеристика на твоята проза – усилие за насищане с
„материалност”, за декоративност, тя възсъздава, така ли да кажа, загадъчността на „оригинала”, на образа, трудното му разбиране, съвместява несъвместимости, налични в триптиха. Сред особеностите на дясната част на триптиха „Райската градина” е, че не Бог Отец, а Христос създава Ева, змията пък,
почти скрита, е отвъд гората, увила се около дървото, над езерото с влечугите.
Ти обаче твърдиш, че това е Бог. Бог като създател на света се явява горе в
левия панел при затворено положение на триптиха, там, където е сътворението
от Третия ден. По-натам в размишлението обаче променяш твърдението и казваш, че „един млад като света Бог… напомня Иисус, всъщност няма съмнение,
че е самият Той… няма противоречие”. Но след това отново продължаваш да го
наричаш „Бог”, а не Иисус. Предполагам, че поради недостатъчното си знание,
се обърквам.
Е.Д.: Не, няма противоречие нито в картината, нито в моите „назовавания”.
Триптихът, струва ми се, следва не библейския сюжет в неговата историчност
и разгръщане във времето, а догматическата формулировка, отнасяща се до
Светата Троица. Иисус е „предвечно роден”, а формулировката е централна за
християнската догматика. Т.е. няма „време”, в което Словото-Иисус да не е. И
тъй като всичко е „чрез” Него, картината на Бош явява тази формула, дава 
буквална „плът”, без да се съобразява с разгръщането  във времето. Бог е троичен и картината „играе” с това. Не по богословския начин, по който Рубльов го
прави, но със сигурност го има предвид. Бош рисува Бог-Отец в задната част
на триптиха, изобразяващ Третия ден на творението, деня на „никненето”, и
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веднага, заедно с това, онова „чрез”, чрез което Творението има своето битие
и което в едно далечно бъдеще на историята човекът ще познае именно като
Иисус. В този смисъл картината е християнска в изписването на старозаветен
текст. Иисус е изписан такъв, какъвто ще бъде за човеците във времето. За
разлика от словото, което се разгръща във времето, образът има сякаш преимуществото да сочи една извънвремева едновременност и да е способен да я
показва.
А.А.: Вярно, Босх е възприеман от съвременниците си като правоверен, а не
като еретик. Но за да потвърдя разликата в подходите ни, все пак те питам
защо съпоставката е направо с Битие, а не с ценностите на средата, времево
и пространствено по-близка или малко по-далечна (южната част на Нидерландия,
вкл. Фландрия, Северна Франция, северозападните немски земи, втората половина на ХV в., страхът от Апокалипсиса към края на ХV и началото на ХVI в.).
Библейският текст е Авторитетът и дали ти, подчинявайки се на тази власт,
не подчиняваш и образа, на който обаче самият триптих не се подчинява, като
въвежда злото в Рая още преди прегрешението на Адам и Ева – има уродливи животни около езерото в предния план, насилие между тях (котка държи в устата
си мишка, уродливо животно поглъща жаба, хищно животно е убило тревопасно).
Е.Д.: Интерпретацията на библейския текст, която аз съзрях в картината на
Бош, е на Бош… или поне аз си въобразявам, че е така. Една възможна интерпретация. Тя е озадачаваща – хората са сведени до растения, адът до „музикално
мъчение” – но не е моя. Или поне аз не я твърдя като такава, защото не си и
помислям да тълкувам Библията. В този смисъл никакъв „библейски авторитет”
не ме е водел… просто гледам и изписвам това, което виждам… или поне си
мисля, че може да бъде видяно. Ако е тълкувание, то е тълкувание на картина, не
на библейския пасаж. Но образът е поне трисмислен. Особено нещо се получава
в трактовката на старозаветни сюжети в християнското изкуство. Те почти
винаги са видени от едно тяхно „бъдеще” – откъм „новозаветното бъдеще” на
старозаветния текст и в този смисъл съдържат в себе си много „голямо време”. Това от една страна. Така в картините навлизат особени, „несъответни”
детайли. А в конкретния случай Бош наистина сякаш чете сюжета „богословски”
и същевременно толкова силно морализаторски, че се отклонява от също тъй
важна християнска догма – за абсолютното съвършенство на Творението. В Рая
наистина намираме всички белези на греха. И детайлите, посредством които
грехът е изписан, не се отклоняват от строго-консервативното му разбиране,
което е съвсем адекватно на времето, но същевременно силно клони към старозаветно, „онтологично” усещане, все още непронизано от лъчите на новозаветната любов. Дори и за миг на съм се замисляла дали „видението” на Бош отговаря на някаква „истина” на текста, която той е видял. Защото някак съм сигурна,
че той просто е рисувал, независимо от намеренията, с които е тръгнал към
картината. Рисуването увлича, както увлича и писането, то е в някакъв смисъл
забрава на мисленето, в което е намерението. И така е явил и страховете на
социалната среда, в която е живял, както и собствените си страхове. Всяко
изкуство все пак изниква и от „лабораторията” на несъзнаваното.
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А.А.: Нека изкуството да идва от несъзнаваното, но това не означава, че не
функционира социално. Важно ли е „въвеждането” на Христос в Рая? Ами струва
ми се важно и не само в богословски смисъл: този Христоцентризъм е характерен за нидерландско-немската мистика от ХIV в. натам, предлага модел за индивидуално, но и за социално поведение – „подражание на Христа”, както може да
се прочете и в книгата с последен автор Тома Кемпийски. И разбира се, защото
въпросът как да се държа, какво поведение да имам, ще звучи мощно в Реформацията и ще изисква личностни свидетелства. Питам се, ако основна тема е
поведението на човека, и то в отношението към сексуалното, към любовта и
брака, дали именно поради това не Бог Отец, а именно Христос създава Ева и
свързва двамата – заради посланието за любовта?
Е.Д.: Да, това звучи добре, възможно е да е така – Христос да е там поради
посланието на любовта – не съм го помислила. Но на мене тази картина ми носи
по-скоро „а-любовни” усещания, в нея еросът е плашещ, заплашителен, греховен.
А.А.: Допускам, че е бил плашещ и за художника, и за средата, в която е живеел; от една страна е плашещ, от друга – е бил привлекателен, за което свидетелстват сцените в средния панел. Харесвам описанието ти на дървото в
десния панел – „розовееща плът в бледи тонове”. Разбира се, това е дървото на
живота, както Иисус е животът, но все пак това не е страст, темперирана е
страстта. За разлика от малко по-топлия цвят, в който е косата на Ева, нали
тя ще е съблазънта, грехът.
Е.Д.: Да, но подобно усещане за сексуалното е всъщност универсално, само
нюансите и интензитетът зависят от средата и религиозната принадлежност. Всъщност и Фройд би го казал, защото и психоанализата принадлежи на
библейската култура, в която сексуалното е вплетено в най-голямата загадка
на грехопадението. Това ме е интересувало – как е решил тази „библейска загадка”… а я е решил по загадъчен начин. Когато гледам картината и особено
когато я гледах в оригинал, имах чувството, че се намирам пред съвършена визуализация на понятието „грях”… така както се чете то в Стария завет, но през
проекциите на християнството. Не Нидерландия от ХV век – визуализацията на
греха ме привлече, изумлението пред тази визуализация. Вълнуващо е, приканващо словесно да се просвири партитурата, защото в нея се чува някаква „истина” за това всъщност толкова „мистично” и съвсем не само морално понятие.
„Грехът” е ужасяващ, защото чрез него в Творението бива „въведена” смъртта
– смъртта обаче неотменно привлича, тя фасцинира и този Грях неслучайно е
проведен през сексуалното в Библията, независимо от интерпретациите, които
се влагат в тази „сексуалност”, защото няма нищо по-неотменно привличащо
от сексуалното. Моралната проповед обаче нито може да го обясни, нито да го
„минимализира”, Грехът е много над и отвъд сферата на морала. Само изкуството е сякаш способно да просветли донякъде това наистина „мистично” понятие
и Бош – ужасен и привлечен – опитва да „изпише” едно такова „обяснение”. Не
знам дали моят текст е превод, дали словесен римейк на този визуален образ,
в който дочух много слово. В този смисъл „неразбиращото усвояване” ми е
било най-ползотворно – дори вярвам, че така е рисувал и Бош, независимо от
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всичките си предварителни убеждения и ограничения на собственото си време.
Така се рисува и така се пише, за да се случи събитието на творбата. Затова
моят текст не може да има друга, освен художествена претенция и единствено
благодарение на нея, ако това е постигнато, може да е постигнал и нещо друго,
неочаквано като узнаване за смисъла на картината. И всъщност наистина „узнах” – узнах защо адът е „музикален”. Никога нямаше да го разбера, ако не бях
тръгнала с изписвани думи от единия ъгъл на картината и не бях извървяла последователно пътя докрай. Не бих стигнала до идеята по рационален път. Нито
изучаването на средата би ми помогнало. Когато стигнах до ада – все още не
знаех. Но текстът беше породил подозрение и в крайна сметка „се отговори”…
Значи текстът е постигнал една словесна цялост, която е и цялостен образ.
„Затворил” се е в своята „логика” като самата картина и вече не му е потребно да пита за нейната „истина”, която несъмнено е била тревожна.
Това, струва ми се, е и отношението „слово-образ”. Словото не се прилага към
образа като „ето това означава това”, „ето това казва това” (това би било
„морална проповед”)… не се крие и във въпроса „защо художникът е нарисувал
това и го е нарисувал така”… Има някаква пресечна точка между слово и образ, от която никне форма… И тя не е нито само слово, нито само образ. В
този смисъл моят текст стои в тази пресечна точка, в която една картина
се оказва словотворна… както пък за нея множество текстове са се оказали
образотворни. „Къде” точно е тази пресечна точка, не мога да кажа, когато се
опитам, стигам само до метафори като тази за Адам.
А.А.: Това, което казваш, е завладяващо, то е преживяване, което другото знание не предлага. Колебанието ми е дали това преживяване не е повече мое, дали
освен познание за мен е и познание за образа.
В много изображения от ХIV и ХV в. „чуваме” музика, която ангели на струнни
инструменти изпълняват в Рая. Струнните, за разлика от пронизителните звуци, които могат да се произвеждат чрез духовите инструменти, довеждат до
слуха и до съзнанието божествената хармония. Демоните в изображенията на
Босх надуват духови инструменти; Адът също е място за оглушаващи звуци.
Има и струнни (арфа и може би лютня), на които обаче не се свири, те са само
уреди за мъчение на онези, които не са желали да чуят приживе божествената
музика. „Музикалният” ад при Босх е преобръщане на ангелската музика, част е
от преобърнатия свят (mundus perversus) в триптиха. Преобръщането се отнася най-вече за арфата и лютнята, защото за разлика от пронизителните звуци,
които могат да издават духовите инструменти, струнните сякаш довеждат до
слуха и съзнанието божествената хармония. Панелът с ада е могъл да въздейства възпитателно тогава или по начина, по който ти го описваш днес, без да са
нужни подобни знания, но ако ги имам, разбирам, че изобразяването на ужаса е
обмислено, не е избликнало съвсем непосредно от несъзнаваното. Умението да
се изобразява е и занаят.
Босх е бил хвален в своето време за цветовете на изображенията си. Качеството на цвета е свързано и с техниката на рисуване – маслени бои върху дърво, на
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което именно художниците от Фландрия, Нидерландия, Северна Франция са били
майсторите. Мога да не зная това, но въздействието преминава и през техническото. Може и без това знание, но не и без въздействието, което цветът
предизвиква – напр. тоналността на един или друг пейзаж в произведенията на
Босх. Или контрастът между монохромния гризайл на „Градината на насладите”
в затворено положение и цветността на вътрешните части. И в техническо
отношение Босх е свързан с определена микросреда. Техническото не е нещо
външно на произведението.4
Е.Д.: … Но изкуството е и занаят, разбира се, никой не го оспорва. При това
занаят, предопределен от „техниките” на времето си, от начините на образотворност на времето си… писането също е занаят и в този смисъл „обмисленост”, задаване на формални правила… Но несъзнаваното „обмисля” не по-зле
от съзнанието…
А.А.: Наистина не говоря за художеството в текста ти, а за убежденията, за
позицията, които разчитам в него. Защото и словото, и образът представят
убеждения, ценности, могат, дори независимо от желанието на авторите/художниците, да „пропагандират” определени позиции. Не е достатъчно, струва ми
се, да кажа, че един слово-образ е структурно сложен. Важно е, да повторя, как
функционира.
Е.Д.: Образът наистина е „деятел”, както и словото е „деятел”. Въпросът е на
какво, и дали само „социалното”, което е безсъмнено постоянно изменчиво, е
територията на тяхната „деятелност”. Ако при всяко положение е „деятел” в
социалното битие, което сигурно е така, то по какъв начин един образ отпреди
петстотин години продължава да е „деятел” и днес – отново в социалното и по
най-разнообразни начини? Струва ми се невъзможно това да се случва единствено през „историческото знание” и любопитство. А значи неговата „деятелност”
има и по-друг корен, който не може да бъде видян единствено чрез узнаването
или вглеждането в неговото функциониране в актуалното му време.
А.А.: Тълкуването на отношението между образ и свещен текст, което не пита
за функциите на това отношение в определена историческа среда, не отговаря
на въпроса защо този образ е създаден именно тогава. Дали в подобно тълкуване не присъства неизказано твърдението, че съществуват вечни истини и
съответно вечни ценности, или пък че съществува само една истина, която при
това е и форма. Формата, единствената?
Е.Д.: Но защо мислиш, че художникът или писателят не се питат за всичко
това? Че не се опитват да знаят всичко това – средата, въздействието… ?
Това, което ти пишеш, или други изследователи, е ужасно важно за мен. Това е
4

Иван Маразов не се занимава точно с въпроса за полагането на маслени бои върху дървена повърхност,
но убедително показва (напр. при анализа на „Блудния син” (Ротердам, „Бойманс ван Бойнинген”) значението
на цвета за въздействието на образа. „Монохромната гама от тънки преходи на сивия цвят усилва самотността
на тази печална фигура и потапя цялата картина в меланхолията на отчаянието.” А във връзка с колорита на
триптиха, който обсъждаме, прави необичайното сравнение: „Изпитваме чувството, че гледаме пано от емайл”
(Маразов 1971: 48; 38).
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знание, което не мога да почерпя директно от картината. Без него самото 
гледане би било половинчато. Но мисълта има право да дълбае и другаде, в нещо,
което също го има, което също е истина… да дълбае в онова, в което и самият
художник е дълбал. Защото Бош не се е интересувал от Нидерландия в ХV век.
Тази Нидерландия е била неговата безпроблемна среда. Той се е интересувал от
друго, което и мене ме интересува, опосредствано през неговото „решение”.
А съществуването на вечни истини е въпрос на вяра, в този смисъл наистина
въпрос на твърдение като „твърд”… Може би все пак трябва да уточня как употребявам понятието „форма”… сякаш злоупотребих с него. Няма да се връщам
към Аристотел, разбира се… Имах предвид нещо по-просто, а това е „как” на
творбата. Имам предвид това, което мъчи всеки художник, всеки писател… то
не само не е „вечна истина”, но е толкова крехко, изменчиво и лабилно… нещо
съвсем уникално – само в този смисъл „единствено”. „Формата” като „мрежа”,
в която Бош „улавя” една библейска загадка… мрежа, в която аз се опитвам да
„уловя” улова на Бош…
А.А.: Ти казваш „библейска загадка”, но можем да четем създаването на човека
в Битие и като обичайна легенда за произход. Появата на човека и на живота
всякак е загадка, но като придам на едно обяснение изключителна стойност и
особено ако пропагандирам идеята, че то е брънка от теодицея, това обяснение
става свещено и свято. Възможното отношение към него е само едно – на утвърждаване и възхвала. Изпитвам известно притеснение от подобен мисловен
ход и още повече – от социалното му приложение.
Е.Д.: Виж, Бош със сигурност рисува своята тема като брънка от теодицея,
самият той няма как да гледа на „Битие” като „легенда за произход”, подобен
поглед е съвременен, секуларен. При всичките му отклонения от „канона”, това
би било твърдение прекалено отдалечено от историческата вярност. Пречи ли
вярата му на изкуството? Привързва ли го към някаква Догма, която го кара да
не мисли, интерпретира, усъмнява, въобразява? Струва ми се, че приемането на
вярата за „сковаваща” мисълта е присъщо в по-голяма степен на хората, които не вярват, това също е догматично твърдение. А за да опиша собствения
мисловен ход, бих употребила до думата „деятел” (отнесено към творбата) и
още една дума: творбата „служи”, Хайдегер употребява този израз в Началото
на Творбата. Ясно чувам религиозните, дори мистични нотки в тази дума – служенето напомня „служение”… и всъщност ги търся, не искам да оставам само
в социалния космос на „деятелността”, защото в усетите на този, който твори, а и на този, който преживява която и да било творба, се извършва и това
„служение”. Но то няма нищо общо с „догми” и „вечна истина” – точно онова
„как” на творбата, което лежерно нарекох „форма”, разпръсква, проблематизира,
прави невъзможна подобна истина. Тази „вечна истина” изведнъж получава кавички. „Вечната истина”, ако я има, е чист смисъл, или Бог… – тя не е „форма”.
Изкуството се опитва да я улавя чрез форми и с това всъщност постоянно я
усъмнява, проблематизира, прави я двусмислена… това е „обречеността” на
изкуството. Онзи, който би имал в себе си претенцията или желанието да улови
„вечна истина”, би следвало да е наясно… и да отиде в манастир. Ако повече
му харесва – в Тибет. Няма значение. „Откровенията” на изкуството са други…
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различни… Изкуството е „от този свят”, независимо дали на мене или на някого друг му харесва, въпреки опитите му да „служи”, не само да „действа”. Но
ми се струва безспорно, че художниците от времето на Бош и самият Бош се
отнасят към една норма. При това в голяма степен тази норма е мислена за
безспорна. „Изпадането” на нормата във форма обаче я прави конкретно-уникална и всъщност снема нормата... и чрез това „снемане” обаче спуска в нея един
допълнителен лъч, който парадоксално я прояснява.
А.А.: И все пак подходът, дори когато не определя себе си или се определя като
строго формален (напр. стил, цветови съотношения, композиция, съпоставка
между стадиите на създаване), споделя, защитава определена нагласа, която
принадлежи на социалната среда или пък се разграничава от нея. Но същото,
смятам се отнася и за всяко творчество, художествено или не. Преживяването
на триптиха, което предлагаш, не е свободно от ценности и социални внушения.
Или понеже изкуството е милостиво, както казваш, то не може да е войнстващо
и фундаменталистко?
Е.Д.: Не, може да е. Всичко може да е. Може да е „вредно” дори (по някакви
критерии), и пак да е добро… Ето, да вземем антисемитизма на един Селин
например… Според Томас Бернхард методът на изкуството е преувеличение.
Така е. Какво прави Бош? Преувеличава. Преувеличава неимоверно, неговата лупа
изтръгва от света невероятни и „невидими” за простото око детайли. Би ли
могъл от някаква гледна точка, за някой конкретен човек и в някаква определена
социална среда да „вреди”? Може би да. Изкуството не е невинно. И писането,
и рисуването не са невинни.
А.А.: Все пак тези детайли са толкова много, че не са съвсем за пренебрегване.
За тези хора те са били важни. Твоята позиция, която търси пряка връзка между
образ и свещен текст и не поставя под съмнение истинността на библейския
разказ, навярно е по-съответна на религиозността на художника. Но дали е нужно да споделям религията или убежденията на художника (автора), за да разбера
изображението и отношението между него и средата, в която е създадено?
Ако е нужно, това би означавало, че разбирането на каквато и да е другост е
невъзможно.
Е.Д.: Отнасям се много внимателно към подобна „нужда”, когато става въпрос
за изкуство. Би могло да се предположи, че споделянето на религиозните ценности, които художниците от онова време безспорно са имали, които са били
техен постоянен вътрешен проблем, отваря сетиво към подобни картини, което
би липсвало на „несподелящия” подобни убеждения. Но вече споменах, че мога да
предположа и обратното – едно догматизирано съзнание, което не усеща естетически-свободния дух на отнасяне към тези ценности и за което именно „религиозната убеденост” може да бъде бариера, стена към разбиращото усещане.
Тъй че делението на „религиозни и нерелигиозни” по отношение на изкуството
ми се струва проблематично, ако става дума за качеството на разбирането, но
пък със сигурност въвежда определени различия. Знаещи и незнаещи обаче със
сигурност има. Картината не поставя под съмнение свещеността на текста –
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той е „природата”, към която се отнася триптихът – как аз да си го позволя?
Какво бих „чела” тогава?…Няма ли собствената ми мисъл да остане „плоска”,
ако приемам, че Бош илюстрира една приказка? От тук нататък моето лично
отношение всъщност няма значение – дори да не се отнасях към текста като
свещен (а аз се отнасям), бих била длъжна да „отчитам” това отношение, заложено в творбата.
А.А.: Не знаем много за въздействието, което са имали произведенията на Босх
върху непосредствената среда в Хертогенбос(х), върху притежателите? Подтиквали ли са към аскеза? Или към страха, който внушават образите в панела,
изобразяващ ада, се е примесвал и интересът към голотата, към сексуалното
и това отново се е преживявало като попадане под властта на дявола? Онова,
което виждаме така привлекателно изобразено в централния панел, е удоволствието от плътта, но това от позицията на определен морал е порок, наречен
похот, разпуснатост (luxuria). Могат ли образите на Босх да служат като довод
за наказание срещу онези, които са се оставили да ги овладеят бесовете? Или
именно художественото спасява религиозното от тази опасност?
Е.Д.: Но това вече би могло да е тема на роман. И с огромна степен на вероятност може да предположим, че всичко това го е имало. Страхът, аскезата,
сексуалното… желанието да се овладеят „бесовете”… тайната наслада, прикрита зад морализаторски устреми… какво по-човешко и по-сигурно от това,
от тези „присъствия”? Но ето, всички те, независимо дали образът-деятел
тласка към аскеза или сексуална похот, или подтиква към мракобесие, зад което
се прикрива собствено-удоволствена перверзия, биха били отнесени именно към
първоизточника, който е библейският текст и неговата тотална деятелност
в онова именно време. Искам да кажа, че и аскезата, и сексуалната похот биха
означили самите себе си в оттласкване от библейския текст като приета църковна и социална норма, или като верска норма... Така само биха се „разпознали”.
А.А.: Трудно можем да достигнем до социалното функциониране при малкото запазени свидетелства. Повечето сведения за поръчки са свързани с братството,
на което Босх става член в 1486. Че Филип II напр. е купил 33 произведения на
Босх за свое „благочестиво развлечение” е важно свидетелство, но не е достатъчно. Определението „благочестиво развлечение”, изисква тълкуване, защото
скрива причините за насладата, които образите на Босх са предизвиквали у
краля. Какво е харесвало на владетеля на половината свят – съчетанието между
наказание и еротика, както и предчувствието за края на света? Дали поради
престъпването на норми част от произведенията му са били разрушени от иконоборците по време на Реформацията?
Е.Д.: … А може би точно това ме е привлякло като човек от ХХI век? Представата, че можеш да изпишеш свят, в който има грехове и престъпване на норми.
И да превърнеш това „изписване в образи” – в „изписване в думи”. И настоявам
на думата „изписване”, защото стремежът е именно „да се изпише”, а не „да
се обясни”. В един свят, в който „всичко е позволено”, а аз съм човек от този
свят, как може да се изговори грехът и престъпването на норми без морали-
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заторски патос (какъвто напълно ми липсва), освен през „двойно естетическото”, естетическо „на втора степен”? В този случай картината се явява като
„природа-оправдание” на едно „несвоевременно” въображаемо, което се опитва
да гледа така, както сякаш се е гледало. Триптихът е превърнат в „случка” от
една разходка в музей, своеобразен процеп, в който съзнанието на гледащия е
всмукано. Или по друг начин казано – това е разказ за обичайна разходка, която
се превръща в необичайно събитие на гледането. Сюжет. Хареса ми твоят израз „история на гледки”… бих могла да си въобразя други съзнания, всмукани в
този процеп към гледката… може би биха видели нещо съвсем друго, бих могла
дори да опитам. Какво би станало, ако „остържа” от гледането знанието? А
вярата? Каква картина ще се види? Как би я видяло едно „невинно” съзнание?
(„Невинно” в случая би било и едно съзнание, което се отнася към първоизточника като „вълшебна приказка”.) А едно перверзно съзнание? Аз лично изпитвам
силно любопитство към подобни „гледки”.
А.А.: И „невинното”, и преобръщащото съзнание са пред-убедени, въпросът е как
функционира тяхната пред-убеденост. На единия край е усилието да се разбере
една историческа среда, на противоположния – узурпирането  с цел изгода.
Мисля си също, че подходът, разбирането на една историческа среда, представя
и позицията ми в средата, в която живея. Подобно разбиране е част от собствената ми историчност. Мисля също, че ако гледаме тези образи без (историческа) подготовка, трудно ще можем да ги отнесем и към съвременността; тогава те са за нас просто свидетелства за въображението и изобретателността
на един художник и част от канона на западноевропейското изкуство.
Е.Д.: Да, това е абсолютно различие между нас… посоката на нашата пред-убеденост, но пък е добре човек да има съзнание за това. Всъщност не съществува
човешко съзнание без пред-убеденост по силата на това, че човекът е крайно
същество. Не-пред-убеден би могъл да е само Бог, защото е знаещ тоталната
Истина. Затова и спокойно си живея с моите пред-убедености и преобръщания,
и се опитвам да творя именно откъм тях… което е едно друго, различно от
твоето усилие… и една друга изгода.
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Климент Охридски”. Лауреат на XXX национална олимпиада по
български език и литература (2011). Лауреат на XXII национална
олимпиада по философия и участник в Международната философска олимпиада в Атина (2010). Интересите му са в областта на
метафизиката, екзистенциалната философия, естетиката и теорията и историята на културата.

Валентин Калинов

ПЪТ, СРЕЩА, ДОМ
Около метафорите на човешкото

„Човекът: метафора” – гласи един фрагмент на Новалис, може би най-краткият
и изразителен от всички, които немският поет романтик e оставил. Човекът е
метафора, а в метафората ни се казва повече от това, което самият предмет
е. Така и човекът, бихме могли да кажем, базисно не съвпада със самия себе си,
а постоянно се намира в някакъв разлом – той е винаги повече от това, което
природно-фактически е. Съществуването на човека, неговото налично битие,
е природа. Разгръщането на тази природа обаче във времето се осъществява
като история. Затова и човешката екзистенция е разпъната между необходимостта, която доминира в природното и свободата, която пък предопределя
историчността като фундамент на човешкото. Срещата и взаимодействието
между природа и история задава смисъла на човека (или дава поглед въобще към
смисъла „човек”) и заедно с това фундира ролята на човека като задаващ смис
ли. Дом на тази среща представлява символът. В символа се явяват, влизат в
контакт и се съединяват в единство фактът на битието и актът на неговото значение, актуализацията или времевото изпълване на неговия логос: дава
се нещото, което смислово „стои” във времето и върху което, същевременно,
времето оставя себе си, запечатва своите следи. В символа се редополагат и
сродяват иначе несродими реалности, съединяват се несъединими семантични
пространства: живо и неживо, обектно и субектно, природно и културно битие.
Но човекът е не просто създаващо символи и служещо си с тях същество (animal symbolicum), но и само по себе си онтологично значещо и значимо битие,
той е излъчено във времето значение много преди въобще да „е”. Всеки (бъдещ)
родител знае това. Човекът е всякога под значение и от значение – когато
още не е и когато вече не е, а значи и собствено неговият ред е от ценностен
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порядък, той е редът на значенията и жестовете, положени във времето, а не
просто на фактите, нещата и местата, и този ред го издига над наличността
на еднозначно фиксираната насъщност, за да го конституира като едно многозначно и всякога подвъпросно присъствие. Същностно еквивокален, изграден
от разноезичните лъчи на своята история, човекът, за разлика от всички останали живи твари, не е просто наличен в света, а незаобиколимо при-съства
в него, споделя битието си и разделя съдбата си с него. Човек и свят образуват единство – метафора. И тъкмо защото е присъствие-на-значение и дори
жестова екзалтация, а не просто наличност-на-факт, човекът е много повече
лице, глас и жест, отколкото просто природа (или индивидуализирана природа)1.
Той е изразен логос, пластика, резюмираща една обективирана откритост към
света и една субективирана затвореност в себе си; която е изказуема в глас и
образно дадена като лице – той е логос (а самото това значи и свят), съзвучно
настроен спрямо ритмиката на ставащата около него и чрез него природна или
социална действителност.
Човекът е метафора и същевременно изгражда свят, населен с метафори. В него
(почти) не съществуват ценностно индиферентни дадености, а всеки предмет
е също повече от своята предметност – макар и предмет, неговото битие не е
„предмет” на природата (на човека когато например, става дума за артефакти),
а е „следа” на историята: то не е само битие в-себе-си, а битие-за-, битиеприобщено-към-, то е битие, засрещнато в своето съществуване с определени
вънпоставени спрямо него смисли. В един свободен етимологичен смисъл нещата
са тъкмо не-ща единствено за човека: единствено той, бидейки надарен с разум
и въображение, е способен да разгърне смислово тяхното „що”, да го види като
някакво качествено определено „що” (стб. нѣ-чьто), да прозре възможностите
и пригодностите, които неизказано наличестват в това „що” (да узнае защо и
за какво е то), и наличествайки, могат да бъдат изнесени навън, експлицирани в
позитивно значение, т.е. могат да се превърнат в присъствие – като употреба
за нещо друго или просто като образ и източник на наслада, като pragma или
като aisthema. Човекът е присъствие, което действа през присъствие – създавайки присъствия и обграждайки, „украсявайки” с тях своето место-обитание.
А значи и светът не е изначална, а онтологично преобразувана, вторична реалност – от природна, безразлична немота и съвкупност от факти, той е (пре)
1

В този смисъл той е и много повече от техницизираното определение на Боеций за persona – „индивидуалната субстанция на разумната [човешка] природа”. Срв. Boeth., Op. sacra, V, 2-3. Най-вече поради това,
че човекът, казано съвсем лапидарно, не следва да се определя (същностно) според природата си – спрямо
това какво той е, а спрямо това какво той може, бидейки такъв и такъв – бидейки образ и подобие на Бога,
човекът сам може да определя, изменя и културно да развива изначално заложената в акта на сътворяването
му „сляпа” природа-есенция. Или казано с една дума – че може да превръща тази есенция в своя автентична
и лична, смислово заредена екзистенция и да я разполага във времето. Оттук и всички шифри на личността
следва да се разчитат не през презентността на нещо или факт, res, а през модалностите и способностите,
чрез които тя „подлежи” на живот, чрез които тя сама оформя своето битие като обитаване на времето и пространството и така създава свой собствен жизнен свят. От тази гледна точка впрочем любопитна е дефиницията
за личност, която Ричард от Сен Виктор (поч. 1175) предлага в трактата си За троицата, противопоставяйки
я на Боециевата – за него личността не е индивидуална субстанция (т.е една тиражирана като по матрица
отделна природа-res), а е existentia incommunicabilis, несъобщима екзистенция, като тук ясно личи акцентът
върху оживотворената единичност (спрямо „общото” на природата), уникалността и динамичността (спрямо
вещното и субстанциално-предметистко мислене на Боеций), което предопределя и това адекватният въпрос
към личността да бъде не „какво”, а „кой”.
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оформен като жив, афективен глас или жест. Човешкият свят е модус на човешкия глас. В него дори не просто присъстват, но и постоянно звучат „вътрешностите” на нещата, огласяват се техните значения за човека, от когото те
биват усвоявани и редуплицирани, биват времево продължавани и превръщани в
история. Затова и в най-общия смисъл, вещите притежават свой собствен лик,
те са вещи-лица, разно-бразни фигури на въображението, които се показват
със своя специфична осанка, участвайки като пълноправни персонажи във всеки
разказ на човешката интимност. Предметите, събитията, обстоятелствата
не са нищо друго освен предметно фиксирани жестове, случайни или необходими
екстази на смисъл и вещно уловени гласове, чието полифонично сплитане изгражда около човека сложния контрапункт, наречен история. Чрез тях времето
се разгръща и развива своя ход, чрез тях се разпластяват неговите семантични
повърхности (тяга, скорост, бавност или бързина на случващото се), чрез тях и
човекът се „загръща” във време и закрепва – защо не и спасява – собственото
си съществуване. Във все по-напредващото си технологично развитие глобализираното общество постепенно се научи да опосредства всички тези процеси
(и да измества персоналната си отговорност към тях), да ги мисли и провежда
през множество артефактични „медии”, а така и напълно се лиши от прекия досег с плътта на смисъла-във-времето – т.е. с историята (оттук и темата за
края на историята). Днес сякаш се забелязва едно неусетно мирогледно възвръщане към ранносредновековното метафизично понятие за семпитерналност или
вековечност: представата, че времето е неизчерпаема пълноводна река, която
няма край, нито цел, а съществува единствено в безкрайното си протичане и
в безкрайното и нетрайно подновяване на ефимерното си смислово пълноводие.
Дебит на историята-река е неизчерпаемият ресурс на „злобата на деня” (Мат.
6:34), която все повече и повече измества от полезрението самия ден и самото
есхатологично време-на-деня, за да се съсредоточи върху себе си и месианския
дълг на своите попълзновения.
Метафората човек е „активна” метафора: възпроизвеждане и транслиране на
смисъл – хоризонтално (пространствено) – като йероглиф, отпечатък или знак,
като телесна поза или жестова установка, като прозвучаваща, наситена с памет словесност, и вертикално (времево) – като извършваща се история. В този
смисъл човекът сякаш наистина оставя себе си върху равната, гладка и неокултурена пустош на битието, която под неговото въздействие постепенно се
развива, обраства със значения, сама добива лице. Казано с една дума, пустош
та бива про-свет-лена от разумната светлина на човека, за да стане свят.
Човекът е метафора в смисъл, че предава (или превежда) себе си в околността
на своето битие и така я приватизира символно, започва да я схваща като неразделна, органична част от това „себе си”, като нещо неотнимаемо свое.
В противовес на тази по-скоро модерна и индивидуалистична интуиция, разчитаща на противопоставянето природа – култура (в полза на културата), човекът
може да бъде обаче и „пасивна” метафора, той може да приема смисъл от заобикалящия го свят и миметически да му подражава в собствената си дейност,
като изгражда себе си спрямо него, вземайки го за критерий и онтологическа
норма на поведението си. И тогава, вървейки из пустошта на битието, човекът
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не внася пътя в него, не го просветлява из себе си, а тъкмо обратното – вглеждайки се внимателно и със зорко око в чудния, еднакво плашещ, но и толкова
примамлив релеф на тази пустош, той открива следите на вече съществуващ
там път, изнамира посоката на собственото си просветление, в което светлината на логоса озарява вече не пустошта на битието – която сама се е открила като път и посока, като напътствен жест – а самия човек, и превръща
него в свят, в микрокосмос. Тази втора представа по произхода си е автентично
гръцка: едва чрез нея става ясно защо звездите – тези неподвижни и прекрасни смислови констелации, или по-скоро – идеи, са били основният ориентир на
древния човек не само когато се е намирал насред открито море, но и когато е
проектирал и строял своите градове, полагайки основите на човешката цивилизация2. Чрез нея можем да си отговорим и на въпроса за смисъла на известния
анекдот за философа Талес, който една вечер бил така омагьосан от тайнствената красота на съзвездията, че не гледайки в краката си, а в открилия се над
него необятен простор, той паднал в някаква яма, която междувременно се била
изпречила на пътя му.
Най-характерната черта обаче на човека-метафора е синергийността на преносите, синтезът между активност и пасивност, между (въз)приемане и (пре)
предаване на смисъл – човекът различава битийната пустош и раз-обличава нейното покрито лице, субективно взаимодействайки с него, го преоткрива обективно, пресъздавайки себе си в пустошта-свят, неусетно сам бива създаден от
този свят-пустош, надарявайки го със значения, собствено открива и значенията за самия себе си. Като проправя свят, той заварва свят и като разбира
света, започва да разбира и себе си като свят. Затова и тази метафора прозвучава всеки път различно и на множество различни онтологични и аксиологични
равнища, а човекът се изказва винаги многозначно – в корена си неговото битие
е esse duplex, единство на двойното, цялост от природа и история, синтагма
от факт и жест, постоянно преобразуваща се йерархия на „е” и „не е”, на едно
и много, на тъждествено и различно – символ.
Три метафори, три символико-онтологични форми, в които е положено човешкото
и в които човекът открива и отстоява смисловата плътност и живата плът на
своето битие: път, среща, дом.

***
По някакъв начин тъкмо пътят може да бъде видян като разпознавателен знак
на човешкото и като такъв той е същностно различен от маршрута. Човекът е
единственото създание, което освен маршрути притежава и пътища, като при
това е способно да изпитва необходимостта от тях и сам да ги прави. Маршрутът се изнамира случайно или се заварва, защото е плод на приспособяване
към особеностите на средата в процеса на придвижването, докато пътят се
2

Всъщност обаче много преди гръцката цивилизация значението на звездите за корабоплаването, градоустройството, архитектурата и изобщо – за целия живот на човека и съпътстващите го материални или духовни
форми на култура, е било забелязано и изразено на множество нива в ранните високоразвити култури като
Египет, Шумер и Вавилон.
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прокарва или създава съзнателно. За да получи маршрут, човекът няма нужда да
изменя средата си, а единствено трябва да държи под внимание особеността
на нейните природни черти, докато пътят имплицира точно обратната зависимост – средата трябва да се пригоди към особеностите и нагласите на човешкото битие, да се превърне в път на човека. Пътят – наистина – може да бъде
и обективно намерен (такъв е пътят, който звездите сочат на мореплавателя),
но само ако преди това неговата ценност е била припозната от човека и е била
интериоризирана като негово лично „свойство”. „Свойствеността” предопределя характера на пътя – той е вътрешна определеност на човешкото битие,
онагледяваща неговата постоянна нужда да-бъде-извън-себе-си, т.е. да-бъдена-път. Така пътят е мястото, където се активират всички жестове или смислови експанзии на човека, той е родилното лоно, където се формира човешкият
глас (едновременно задържан вътре в човека и изнесен навън), и оттук – човешкият свят. Светът въобще – видяхме това – начева като лъч (път) светлина,
става във формата на логосно просветление, като указание или пъте-показание
на един колкото обективно открит, толкова и субективно пресъздаден смисъл.
Човекът, от своя страна, е всякога на път или казано направо – човекът като
поле и посока на историята е всякога път – средище на покой и движение, на
съзерцание и действие, динамично преливащи едно в друго и обосноваващи различните дименсии на човешката метафорика. Пътят е необходимото условие за
всички съзидателни еманации на това действие: всяко ново събитие се случва
на път и сам започва като (нов) път – през времето и в пространството,
преживявани като единство (хронотоп).
Онтологическият фундамент на пътя би могъл да се изрази с една дума: движение. Пътят е гарант за това, че битието на човека е преди всичко битие-вдвижение, неустановено, нефиксирано и не-„идеално”, в смисъла на съвършените
извънвремеви и извънпространствени Платонови идеи или на идеалното, безтрепетно и абсолютно статично Парменидово битие. Човекът е битие колкото
в-себе-си – центрирано около непостижимата гравитационна точка на душата,
поначало събрано и умеещо да се събира в една съкровена вътрешност – толкова и битие-откъм-себе-си-навън: битие, което екстериоризира есенцията си и я
превръща в своя екзистенция, т.е. битие, което, от една страна, изнася своето
себе си вън от себе си, и от друга, сам припознава „навън” като свое себе си –
а това значи: сам създава движения, провокира сили и изменения в реалността
на даденото, т.е. прокарва пътища, строи светове. Човекът е битие, което се
метафоризира и метафоризира своята действителност, обективирайки в нея
мислите, желанията, стремежите и емоциите си. Ала да обективираш означава
повече или по-малко: да създаваш статичност, да направиш завършен обект и
откъсвайки го от себе си, да дадеш битие на неговата пред-метност. Бидейки
„основа” на движението, без самият той да се движи, пътят е амбивалентна
реалност, съвместяваща и удържаща ведно както принципа на изменението,
така и този на покоя. Затова и човекът-път или човекът-на-пътя е подвластен
на изменение и развитие, идващи както откъм външната ситуативност, в която лежи, така и инициирани отвътре на самия него (като изливи-метафори на
неговата интимна вътрешност). При все това обаче, изменяйки се, обличайки
се постоянно в други „себе си”, почерпени от външния свят, човекът все пак
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остава този-тъкмо-човек, който само тук-и-сега възприема да бъде друг, или
казано съвсем технически: тази-тъкмо-субстанция, която идентифицира себе
си във все нови и нови акциденции, без при това обаче да губи или подменя същ
ностно тъкмо „себе си”, защото именно от-себе-си (от несподелимите тайни
на това „себе си”) тя изпитва както необходимостта от друго себе си, така и
разполага със средствата, за да го открие навън или да си го изработи отвътре. Колкото и човекът да „пътува”, да има себе си като път-пред-себе-си, т.е.
да се обгръща с нови определения или да предприема нови идентичностни движения, той запазва пътеводната статичност на маломерната вътрешна точка
(в тесен смисъл „аз”, в широк – „личност”), чиито произволни потенцирания
задават обхвата на всички негови (не)дълговечни преобразявания. Така човекът
едновременно се движи и се превръща, ала остава винаги същият движещ-и-превръщащ-се човек. Остава си все същият обраснал с разнородни и шумни движения, ала застинал самотно път, от който – кротко или стремително – извира
историята.
„Човекът е скитник по пътя” (homo viator) – тази метафора на Високото средновековие ни казва: човекът принадлежи на пътя като негова външност, като
негова „скулптурна” изразеност. Човекът на пътя сякаш оживотворява самия
път и го оличностява, образувайки с него единен смислозадаващ сюжет – човек-и-път, време-и-вечност, движение-и-покой, историчност-и-географичност,
взривявайки границите между микро- и макрокосмоса. Но и пътят, беше вече
споменато, принадлежи на човека като негово свойство и определение – освен
че е символ на изначалната свобода и недетерминираност на човека, пътят
е и въплъщение на неговия изконен стремеж към редо-налагане чрез знание и
действие. В този смисъл светът започва като път и защото именно чрез пътя
се извършва първоначалното конституиране на реда и прокарването на граници
в пространството, свързани със семантичното му преоценяване и метафоризиране. Пространството, собствено, става тъкмо про-стран-ство за човека
(а не просто „шир”) – отчленява се неговата протяжност, оползотворява се
неговата хетерогенност и се усвоява неговата обработваемост, защото вече
е било сегментирано чрез разнопосочните „пътища” на човешката дейност.
Пътищата създават местата, превръщат хомогенната и равна „шир” в ценностно овладяна територия, като прокарват граничните межди, съ-поставящи
и успоредяващи обособените в нея локално-смислови обеми: вътрешно и външно,
свое и чуждо, сакрално и профанно, хаос и космос.
Ала пътят е начало и на всяко интелектуално усилие на човека. Да се разбере
или да се долови (гр. noein) нещо значи – да се излезе и да се намери правилният
път към него, да се отиде към пред-метното, за да се схване и обобщи в понятие. Или обратно: „да се остави нещото да се яви”, това ще рече да се остави
сам да посочи пътя към себе си, в своеобразието на своето явяване сам да
се доближи до „наблюдаващото” съзнание; да настрои съкровената си, вътрешна
усетливост за логоса в самата му спонтанна явеност за човека значи не друго,
а да се остави този логос да го поведе към себе си, да му се открие като един
възможен път. И в двата случая самата мисъл е поставена на път или е привидяна като система от пътища (гр. methodos) – като постъпателно развиваща

131

Християнство и изкуство

се, низхождаща от общото към единичното или възхождаща от единичното към
общото потенция на разсъждаващия ум. Там е работата обаче, че отнесена към
знанието, метафората на пътя ни дава нещо повече от инструментално-техническата установка на процеса на познаване на действителността. Никой път
не може да се мисли цялостно само през своята посока или през нацелеността
си към някаква крайна точка. По същия начин и познанието не може да се мисли
пълноценно само през резултатите, които си е поставило и спрямо които се
е ситуирало. Метафората на пътя предоставя интегрална представа за човешкото познание, тъкмо защото не го ограничава до посоката (телоса) му, а
неминуемо премисля и своеобразието на самата му процесуалност, на самата
му телесно-психологическа изпълненост, т.е. представя го като цялостен екзистенциален опит по създаване на свят от познаващия, извеждайки неговите продуктивни възможности за въздействие и пресътворяване както на познаваната
реалност, така и на самия познаващ. Човекът пътува, не знаейки, или понеже
единственото, което знае, е, че не знае накъде ще го отведе избраният път
(Сократовото „Аз знам, че нищо не знам”), и едва в процеса на пътуването, в
хода на извървяването и на полагането на усилия, едва в хода на афициращата
се телесна и мисловна ангажираност с пътя, включваща преодоляването на
препятствия и избягването на опасности, той започва да съзира постепенно
ориентирите, които от самото начало направляват пътуването му, и започва
да им съ-действа, да настройва себе си към тях, дори да им предоставя себе си,
т.е. започва да познава не просто фактите, но и причините и не просто нещата, но и техните значения.
Самият път е онтологично повече от своята посока и дори повече от своята
цел, доколкото в някакъв смисъл той вече я има постигната в себе си, т.е. защото е само-целен. Определящото за едно истинско пътуване е пълното отсъствие на такава крайна точка, при което се пътува не за да се достигне до
някъде, а заради опита от самото пътуване. Не заради онова, с което, образно
казано, е богата дестинацията на пътешествието, а заради богатството на
самото пътешествие, заради неоценимостта на самия път като несподелим,
уникален опит, а не просто като дистантно съзерцание. Човекът може наистина да пътува само когато не знае накъде пътува, нито се надява да достигне
до някое конкретно, фиксирано на картата местоположение. Нали тъкмо от место-полагането бяга пътуващият, нали тъкмо от обездвижеността си той се
бори да се откъсне, устремявайки се по пътя с единствената цел просто да се
върви, да се пътува свободно, и абстрактно погледнато – да се преобразуват
възможностите в действителности, да се създават метафори и да се произвеждат други смисли, нови пътища, нетъждествени на досега познатите и вече
утъпкани. Не просто да се обобщава знанието, но и да се създава ново знание.
От тази гледна точка трябва да се утвърди и приматът на пътя, т.е. на опита
и на действието над знанието като резултат – то винаги е вторично спрямо усилията, които са го породили, винаги идва като завършек или апотеоз на
един сериозен, понякога мъчителен екзистенциален жест от страна на човека,
изискващ пълната му самоотверженост и безкористност. В пътя се съхранява
горчивото семе на всяко познавателно постижение на човека и на всяка негова
иновация. Само извървелите този път знаят какво им е струвал той.
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Историята също се случва на пътя: там, където се снемат ритмиката и ритуалността на изтляващия ежедневен мизансцен, за да се случи и възпроизведе
нова събитийност, за да се формира нов ред или да се преформира старият.
Ако историята е времевото ставане на смисъла, възприемано в глобален, но и
в индивидуален мащаб, ако тя помирява време и смисъл, иманентност и трансцендентност, то основополагащо нейно условие би бил пътят като отрицание
на всяка застиналост и статичност, като топос, който снема в себе си всички
екстремни модалности на битието: невъзможното, ненеобходимото, неизмерното, дори неизразимото. „На пътя всичко е възможно”, а това ще рече, че в
метафората на пътя историята се създава през спонтанността и дори взривността, доминиращи междучовешките отношения, и задава параметрите на
своето състояване не през затвърждаването на смисъла, а през катастрофата,
контроверзията и разрушението – семантични стойности, които всеки един
път имплицитно носи в себе си. Ето защо да се пътува е винаги опасно.
На пътя, в последна сметка, се срещаме с другите около нас, влизаме във взаимовръзки с тях, изграждаме съвместни пътища и населяваме съвместни общежития. На пътя, казано с една дума, ни сполитат срещите... или още по-точно:
по пътя откриваме, че съществуват и други пътища.

***
Първото, което забелязваме в нашата дума „среща”, е нейното сходство с
предлога „срещу”. И доколкото в „срещу” лесно могат да се откроят негативните нюанси в значението, отпращащи към някакво силно противопоставяне,
враждебност или сблъсък – „всеки срещу всеки” или „аз срещу ти”, то и срещата поначало е заплашена от интерпретация в такъв ключ. Да се срещаш казва:
да бъдеш срещу някого, т.е. да бъдеш отделно от него, да пазиш независимостта си спрямо него, а той да ти остава винаги външен, винаги чужд.
Дали в своята същност обаче срещата казва тъкмо това?
Съществуват впрочем различни видове срещи, не всички от които са тъкмо
среща – уговорки, контакти, случайни срещи, работни срещи и т.н. Тези редове
са посветени на срещата като такава, на изначалната, първичната среща и на
нейното предопределящо за личността значение. Това, което ме занимава, също
както при пътя, ще бъде ейдосът-среща или срещата като целокупна метафора на човека, като безискусен израз на неговата екзистенция. Предпоставката
на размишлението е само една: срещата не е съпътстваща характеристика на
човешкото битие, а има пряко смислоопределящо значение за човека, нейната
функция е непосредствено обвързана с това как той възприема обективните
смисли от околния свят, съучаствайки в тях, ги поглъща в себе си (превръща ги
в свои „субектности”) и през себе си ги отразява към другия до себе си отново
в обективен вид – логос – съвместен смисъл или слово-диалог.
Битийната рамка на срещата е двойката – всяка среща е винаги двойна или посилно казано – тя е раз-двоение на единен смисъл: срещащите се разчленяват
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някакъв първоначален общ за тях смисъл, прокарват индивидуални, свои пътища
в него – пренасят (метафоризират) себе си в този смисъл и го припознават
като изконно свой – успоредни едни на други пътища, които накрая отново се
пресрещат и сливат в едно, образувайки отново общ смисъл. Срещата започва
като разделение и парцелиране на смисъла, преминава през неговото личностно
обособяване и завършва като повторното му съчленяване със смисъла-на-другия
в една онтологична, трансперсонална цялост – дружба, любов, вярност, дълг и
т.н. Не че в срещата не могат да се противопоставят смисли, нито те да се
мислят в агонален контекст, но основното и най-важното за тях е, че те са
непълни един без друг, че са (засега) само изолирани жестикулации, тендиращи
едни към други – те са смисли-в-среща, неоформени и незавършени, стремящи
се към събиране и към претопяването си в една тотална история или в тоталността на междуличностното и винаги частно смисло-стоене. Това са смисли,
които разменят местата си, споделят приликите и разликите помежду си и
обменят „символен капитал”, за да открият накрая (или да изработят сами)
модела на своята завършена заедност.
Срещата е също символ – събиране на отделности, за да се получи общо значение, за да се „направи” общо, съвместно време (история). Тези отделности
обаче са особени, те не са предмети, а лица. Срещата-символ става възможна
като среща на лица-символи, в които вътрешната безкрайност на духа и външната крайност на тялото битуват слети, „физиогномично” зрими и приближени,
без обаче да губят своята самостойност. Само лицето може да се среща –
дори еротическата „среща” на телата е всъщност среща на телата-католица – защото единствено то в човека притежава символично битие, открито
към друго-подобните си – онези, в които аз съзирам себе си (именно същата
неприкосновена „човешка форма”, първичната мисъл за която отхвърля всяка
възможна нейна размножимост или подялба с другите), но като загадъчно прекроен, обогатен, нюансиран и различн. Виждам едно себе си, което вече не е мое,
оставайки си същото като мен.
Срещата е енергия на смисъла, негова индивидуално различима осъщественост.
Или: като среща на лицата, срещата е лице на смисъла – едва чрез нея самият
той става лице на този или онзи човек, става личностно разпознаваем смисълобраз.
Ала в срещата е налице и една особена, твърде значима самопознавателна настроеност. В срещата аз се срещам с другия, влизам в досег с тоталното му
смислово – телесно-духовно присъствие в света, и споделям общи за двама ни,
макар и сами по себе си строго индивидуални, екзистенциални съдържания. Но от
един по-абстрактен ъгъл тогава, срещайки се, аз всъщност достигам до себе
си благодарение на този, с когото се срещам – той ми разкрива неща, които
самият аз не знам (напълно) за себе си, дава ми взор към хоризонти в мен самия,
които иначе си остават дълбоко скрити и неразгадани.
Така например в любимия аз виждам – овъншностена и въплътена – собствената си любов, иначе неизразима и оставаща отвъд езика и отвъд образа, една
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любов, която бих могъл да преживявам единствено вътрешно в себе си в несъобщимостта на всички чувствени копнежи и емоционални мъглявини, връхлитащи влюбеното ми същество. В очите на любимия съзирам самия себе си като
възможен влюбен и дори като вече напълно отдаден на любовта, намирам себе
си като влюбена, ненакърнима цялост (виждам се като аз-и-ти). Случило се е
така, че през другия аз съм намерил себе си като истинско при-съствие: като
онова себе си, което, изпълвайки се с плът или с дух, прониквайки се вътрешно
или външно, смислово удвоявайки и оличностявайки се, винаги остава при себе
си, остава в сърцето, назовано като „аз-и-ти” и поради това и при-съства като
вечна съзидателна и смислоградивна енергия на историята.3 Ала това „през”
трябва да бъде внимателно поддържано – то посочва незримото дълбоко лично
енергетизиране на силите на смисъла – жестовете, актовете, материалните
факти в поведението, размяната на знаци между срещащите се, преминаването
им от едни в други, позиционирането им и удържането им във взаимност. „През
другия” означава както да споделиш една обща метафора, да посочиш на другия
един общ път, така и сам да „покълнеш” в душата-почва на любимия, да избуиш
в нея, да имаш себе си като най-„себе си” тъкмо там, в сърцето на тази среща,
и именно в този-тук любим, именно в тази-тук субстанциализирана любов, възведена като универсален модус на живота. През любимия – благодарение на него
или още из него, а не чрез него – не като предмет-инструмент на самопознание
за собствени цели, а като начален и „попътен” жалон.
Срещата е не странична или допълнителна функция на човешкото битие, а самото това битие, взето в неговата оптимална смислова артикулация, е функция
от срещата на човека с неговия ближен. Извън срещата като че ли битието остава непознато за човека, той сякаш е в несвяст за собственото си присъствие (то е отчетено единствено субективно вътре в него, но не е обективно
явено и признато в лицето на другия), заради което и то се обезплътява и се
свежда до индивидна променлива, а не личностна константа. На този фон самотата изпъква като без-срещност, лишеност от среща – и като следствие – абсолютна погълнатост от собствения, херметически изолиран в себе си смисъл,
пълна обзетост на аза от самия себе си. На едно базисно ниво самотата сочи
тъкмо това – не липса на контакт, а невъзможност за споделяне на смисъла,
неспособност за среща. Всеки самотник оценява себе си като несподелима и неизповедима смисловост, затворена за вмешателства отвън. Самотният човек
е противоположен по нагласата си на вярващия. Бидейки самотен, той априори
не вярва в спасението си и не е способен дори да си представи собствения си
смисъл (своето себе си) като среща-функция от смисъла на своя ближен. Неговият смисъл е винаги едно, което съвпада със самия него; едно, което е сам той
и никой друг. Той, наистина, вероятно може, вдълбочавайки се в себе си, също да
се самопознае, да разбере себе си (като едно), ала не може да познае това си
самопознание, не може да знае себе си като знаещ себе си – защото условие за
това вторично отласкване на смисъла е тъкмо външно-вътрешното, цялостно
присъствие на другия-като-смисъл. Ето защо и самотният човек не може дори
3

И това при-себе-си, откровило се като любов-присъствие, навярно би могло да бъде разчетено донякъде и в
известното определение на Марсилио Фичино за любовта – circuitus spiritualis, духовен кръговрат.
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да провиди като възможно в своя универсум такова лице-като-смисъл, което да
му е ближно, да му е (на)срещно. Казано малко по-силно, той забелязва в другите
винаги само индивиди (атоми), непристъпни един за друг, но никога лица, които
се срещат и взаимно „се” споделят едни на други. Обратно на него, вярващият
вижда навсякъде лица – той дори е склонен да вижда лица дори там, където иначе те отсъстват – в природата, в предметите от всекидневието – във всяко
обективно положение, във всяко познато значение той открива възможности за
среща или следи от вече състояли се срещи, тъй като за него поначало екзистенцията е среща и смислово раз-двоение, доколкото самият той е постоянно в
общение с едно абсолютно Ти, едновременно свръхблизко и свръхдалечно далечно,
чието първо и последно име е любов. А любовта е всякога среща.
Всяка среща е път – към ближния и оттук – към себе си. Нещо повече, самата
преживявана близост на ближния е вече изпълнена онтологично среща с него.
Оттук лесно става ясно защо срещата е винаги субективна и дълбоко лична,
макар и вторично тя да се пренася в сферата на обективното поведение – под
формата на дълг, почит, дружба. Дали обаче не съществува и такава реалност,
която да изразява срещата преимуществено обективно, да я представя като
обективиран смисъл, неподвластен на ефимерни промени и задаващ чувство на
стабилност и сигурност на човешкото битие?
Домът, струва ми се, е тази изконно обективирана и дори „материализирана”
среща, среща, която е добила тяло – от абстрактен, субективно и съкровено
притежаван смисъл, тя е станала обективно и веществено, постоянно местообитание на човешкото битие.

***
Но нека най-напред стане ясно по какво си приличат и по какво се различават
домът и пътят.
Подобно на пътя, домът никога не е само своята налична обектност, а излъчва
битието си най-малко на две семантични равнища: от една страна, говорим за
човека-в-дома, за неговата овеществена среща с ближния и със себе си. От друга страна, тази „външна”, опространствена вместеност на човека в дома е все
пак невъзможна, ако преди това домът вече не е намерил мястото си в човека
като негова вътрешност, ако не се е ситуирал (и не е бил признат) като домв-човека. Да притежава дом може само онзи, който вече е познал домовостта
или задомеността за-себе-си и през тях се е самопознал, откривайки ги като
градива на това свое себе си.
Истинският дом тогава, автентичното смислово убежище на човешкото, се
получава само когато човекът-в-дома и домът-в-човека напълно и безостатъчно
съвпадат. Едва в този случай можем да говорим за „дома на човека” – когато
не го различаваме от „човека на дома”.
Ако пътят е принцип на неустановеността и несигурността, при който цен-
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ностно движението и действието превалират над покоя и съзерцанието, за да
„раздвижат” човека, за да го тласнат към творчество, откривателство или
среща – към продуциране и репродуциране на семантични изменения в действителността, би следвало да предположим, че домът ще въплъщава противоположния принцип на статичността и неизменяемостта, на обективираното спокойствие и дори апатичност на духа. Щом пътят е място на риск и опасности,
домът ще бъде прибежище на сигурност, защита и топлота на отношенията.
Едно противопоставяне, което е във всеки случай подвеждащо. Наистина, спрямо
пътя домът е по-скоро външна, недостъпна застиналост и непроменливост, но
толкова повече в себе си той е смислова динамизираност и събитийна наситеност, или с една дума – толкова повече той е история.
С това следва да се потвърди – онтологичната мяра на дома е времето, или
по-точно, както вече беше определен, ставащият-във-времето, глобален и/или
индивидуален смисъл – т.е. история. Така на преден план излиза още една разлика
между пътя и дома, този път от гледна точка на тяхната „исторична” значимост. Историята, мислена през метафората на пътя, приемаше израз на стихия
или конфликт, тя беше спонтанно и дори катастрофично събиране или разделяне
на пътища, скоропостижно обезценяване на смисли и разклащане на устоите на
(време)порядъка.
Обратно на нея, историята, мислена през метафората на дома, откроява бавното, почти невидимо и постепенно артикулиране и акумулиране на значения, обстоятелства, лица и времена (епохи), които се наслагват едни върху други или
едни до други, пресрещат се и се приплъзват (бахтиниански казано: в една „голяма” среща-диалог), върху единна плоскост, бидейки поместени в единно лоно.
Тъкмо такъв дом представлява историята, помиряваща многофабулните разкази
на овременяващия се смисъл на творението – провиденциално фиксиран във вечността от неговия Творец – и приютяваща тяхното събитийно съотнасяне. От
тази гледна точка същността на историята трябва да се схваща не толкова
като иманентна на онтоса на времето „природа”, все едно че самото то – времето – в себе си вече носи историческото в неразгърнат вид и следва то само
да бъде експлицирано, а по-скоро като смислова обвивка или като „културен” (а
не природен) дом на времето, с което следователно се казва и това, че спрямо
логиката на творението единствено историята е онтологичната форма, в която времето може да бъде смислово положено и оттук – значимо, може да бъде
времево проявление на смисъла на съществуващото, а не просто прехождане,
разтление и унищожение. В последна сметка историята като дом е историята
на бавното и така прецизно построяване на този дом, обхващащ време и смисъл
в едно, т.е. тя е сакралната история на Божественото домостроителство4.
И така – връщаме се малко назад – онтологичната мяра на дома е времето.
4

Изключително важният въпрос за отношението между творение, грехопадение и история е централен за
християнското осмисляне на историческото ставане и сам по себе си изисква допълнително задълбочаване и
верово „изостряне” на рефлексията. Доколкото обаче той е все пак и догматичен въпрос, не би могъл да бъде
тематизиран пълноценно в този контекст. Поради същите основания не може да бъде засегнат и също толкова
важният проблем за апокалиптичната есхатологичност на християнското историческо световъзприятие.
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Глобалното мащабиране на тази теза разкри макропредставата за историята
като дом на времето изобщо. Но времето може да бъде видяно – и дори това
трябва да бъде подчертано – и като личностно изживяно от човека, като собствено негово биографично време. Тъкмо този принцип на биографичността, на
пазеното в смисъл време, олицетворява домът. В него хоризонталът на усвоеното пространство (домът на телесно-веществената протяжност, на обективирането на смисъла в място) се отъждествява с вертикала на преживя(ва)
ното време (домът на „биографичната” протяжност, на обективирането на
времето в място).
В дома времето за човека тече по различен начин – то в собствения смисъл на
думата дори не толкова тече и значи и изтича, а осцилира, кръжи, излиза напред
и се завръща отново назад при човека, то някак стои и се пази за него – при
това не просто личното и индивидуално време – моето време или времето на
моите срещи – но и едно „дълбоко” време, отиващо отвъд моето без-времие
– времето на предците ми и на предците на предците. Тогава, когато аз все
още съм нямал собствено време, все пак е имало вече време и това време също
принадлежи на този дом, също е част от неговото символично битие. То не е
мое, защото е отвъд мен, но все пак е тъкмо мое – то не е от мен-в-дома, но е
от дома-в-мен. И това друго време, този „отвъден” дом в дома ми, е винаги
при мен. Негово най-непосредствено, но и най-трайно измерение е фамилното
име – името на рода, което е и мое вътрешно име (име на моята история), без
обаче да е мое персонално, лично име. То е мое име на трето място, бидейки
име, отложено във времето, защото е самото станало някога време, резултиращо сега като мое име. Това родово име е и същевременно име на дома – дома
Ланкастър или дома Йорк (да вземем един пример от средновековната английска
аристокрация) то е име на рода-като-дом и на дома-като-род – плетеница от
времена и срещи на смисъла, от съчленени органично персонални истории.
Изглежда, че за да бъде тъкмо индивидуален, за да бъде „мой” и за да бъда аз в
него при себе си, домът трябва да е дом на моята история (на паметта за мен),
която „идва” насам откъм времето отвъд мен – т.е. той трябва да бъде родовоисторичен. Трябва да бъде дом и на всички преди мен. Бидейки при себе си в дома
си, аз съм и при тях, аз съм съвместно с тях – моето сега развиващо се и сега
течащо време парадоксално се е успоредило с (иначе) завършилото време на моите предци, което кръжи и се пази в спомените на дома като негова неразделна
част, то се е срещнало с него, а оттук – през времето на предците ми, аз съм
се срещнал със себе си, открил съм неподвижния извор (дом) на собствената
си движеща се тук-и-сега история. Аз съм своята биография, доколкото тази
биография е хроно-графия: животът бива даден като точещо се, криволичещо,
зигзагообразно вървящо през различните лица родово време (смисъл, символизиран във време), което тъкмо сега ме е застигнало и ми е дало съществуване,
но което по същия начин и ще ме отмине някога. Тази особеност обаче, нека
повторим, е конституираща норма не толкова на човека-в-дома – защото той
може да сменя своите жилища, без да променя своя дом – а на дома-в-човека, на
онази рождена среща-задоменост, в чиято люлка той начева своя път в света и
започва да „пише” от себе си своето собствено време-в-дома.
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Събраността на историята в дома като че ли опразва самото време от всичко
тленно, преходно и малоценно, лишава го сякаш тъкмо от неговата подяждаща,
носеща гибел, устременост към небитието. Времето престава да се обръща
и превръща, а ритуално застива, тържествено забавя своя ход, става празник
– изпразва се от от „времевостта” си и се изпълва с живата памет на рода,
пренасяща се от лице през лице и от място през място. Празничната трапеза,
около която са се събрали всички членове на фамилията, всеки със своята лична
житейска съдба, честващи своята заедност и радващи се на своята среща в
общия за всички тях дом, снема времето от времето и дава пълнотата, изобилието на всички времена, преживявани като единен и цялостен смисъл, трансцендиращ всяка ситуативност и възпроизвеждащ се отвъд всяка крайност. Домът
е тъкмо такова време без време, той е празник.

***
Път, среща, дом. Три метафори – а световната история според един известен
разказ на Борхес навярно е историята на различното звучене на няколко тъкмо
такива метафори.
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Марко Форливези

провидение и свобода на
волята при католическите
автори от бароковата епоха:
Бартоломео мастри
Втора част

Богословската, но и философска необходимост да се даде рационално обяснение
за съвместимостта на божествената благодат и свободата на човешката
воля е един от неизменните въпроси, към които християнската мисъл се връща
отново и отново през всички етапи от своята история, още от времето на
Августин и борбата му срещу пелагианската ерес. Решителният разрив, настъпил в Западната църква и в западното богословие като следствие от Реформацията, минава и по линията на различията в разбирането за благодатта и
нейната роля за спасението на човека. В същото време реакцията на верните
на Римския престол богослови срещу идеите на Лутер и Калвин относно предопределението и „робството“ на волята сама се превръща във вътрешнокатолически богословски спор, един от най-разгорещените въобще в историята
на католицизма. Дебатът, чиито времеви граници условно може да се поставят
между последната четвърт на ХVI и първото десетилетие на ХVII в., остава в
аналите с името „дебат между молинистите и банесянците“, където първите
са представители на Доминиканския орден и последователи на доктрината на
Доминго Банес (1528–1604), а вторите – представители на Йезуитския орден
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и последователи на доктрината на техния събрат Луис де Молина (1536–1600).
Протичането на този дебат, както и съдържанието на двете доктрини представихме в първата част на настоящата студия Провидение и свобода на волята при католическите автори от бароковата епоха: Доминго Банес и Луис де
Молина. Тук само ще припомним, че той започва, когато Банес възразява срещу
тезите, които Молина излага в съчинението си За съгласието на свободното
произволение с дара на божествената благодат (De concordia liberi arbitrii cum
divinae gratiae donis), публикувано през 1588 г. в Лисабон. Банес най-напред поставя въпроса пред Испанската инквизиция, а по-късно той минава на по-високо и
всъщност най-високо равнище – поставен е пред съда на папа Климент VIII, който през 1597 г. сформира специална комисия, наречена „Конгрегация de auxiliis“
(буквално „за помощите“), която трябва да се произнесе със становище по
ортодоксалността на тезите на Молина и да формулира едно приемливо за
спорещите страни определение за природата и начина на действие на благодатта. Комисията заседава до 1607 г., когато папа Павел V, давайки си сметка,
че дискусиите не водят до никакъв положителен резултат, я разпуска. А няколко
години по-късно, през 1611 г., Павел V издава и едикт, с който забранява всякакви
публикации по темата на спора.
Спорът, чието развитие представихме, не оставя безразлични скотистите1. А
от 1601 г. двама представители на тяхната „школа“ участват в Конгрегацията
de auxiliis: францисканецът обсервант Хуан де Рада и францесканецът конвентуал Джироламо Палантиери Младши. Един извор, не много отдалечен от времето,
в което протичат интересуващите ни събития, съобщава, че папата бил призовал францисканците като „неутрални съдии“2.
Има данни също и че в Конгрегацията de auxiliis е участвал францисканецът
конвентуал Джузепе Ла Напола от Трапани, който твърдял, че решението, дадено от Джон Дънс Скот по въпроса за съвместимостта на предопределението
със свободата на волята, се състои в доктрината за така нареченото „съвместно постановление“ (decretum concomitans)3. В годините около края на XVI и
началото на XVII в. в редиците на ордена на францисканците конвентуали се
намират двама души, носещи името Джузепе ла Напола от Трапани, съответно
чичо и племенник (последният роден в Трапани през 1586 г.). Относно Джузепе
Ла Напола Младши е известно, че той е поддържал и популяризирал в собствения
си религиозен орден доктрината за „съпътстващото постановление“, но през
1607 г. (годината в която е разпусната Конгрегацията de auxiliis) той е бил още
твърде млад, за да можем да допуснем, че е участвал в нея. Така че предполагаемият участник в Конгрегацията ще да е бил Джузепе Ла Напола Старши, за
когото обаче не разполагаме с исторически изследвания и следователно не ни е
1

Позициите на скотистите по повод разглеждания дебат са изследвани от Жан-Паскал Анфре. Вж. Anfray, J.-P.
Prescience divine, décrets concomitants et liberté humaine d’après Bartolomeo Mastri, в M. Forlivesi (a cura di),
“Rem in seipsa cernere”. Saggi sul pensiero filosofico di Bartolomeo Mastri (1602-1673), Il Poligrafo, Padova 2006,
стр. 435-474.
2

Franchini, Giovanni. Bibliosofia e memorie letterarie di scrittori francescani conventuali ch’anno scritto dopo
l’anno 1585, Per gli eredi Soliani stampatori ducali, Modena, 1693, р. 84-85.
3

Пак там.

141

Християнство и история

известно почти нищо.
И така, изправени пред спора между молинистите и банесянците, скотистите
от седемнадесетото столетие отговарят с доктрината за „съпътстващото
постановление“. Историците на философията познават поне пет печатни издания, в които тя бива изложена, но нямат нито окончателен отговор на въпроса
кой е нейният автор, нито сигурно потвърждение на хипотезата, че най-ранният вариант на тази доктрина се намира още в съчиненията на Дънс Скот.
Францисканското предание я свързва, както казахме, с Джузепе Ла Напола Младши, но е възможно тя да има по-дълбоки исторически корени. Във всеки случай
изглежда, че Джузепе Ла Напола е бил вид „бароков Сократ“, който не оставя
писмено наследство. Първото съчинение, в което е представена доктрината
за „съпътстващото постановление“, е Сума на теологията на Джон Дънс Скот
и коментари, с които тази доктрина се изяснява, доказва и защитава (Sacræ
theologiæ summa Ioannis Duns Scoti doctoris subtilissimi et commentaria quibus eius
doctrina elucidatur, comprobatur, defenditur) на францисканеца конвентуал Анджело
Волпе от Монте Пелозо (дн. град Ирсина в Южна Италия), починал през 1647 г.
Съчинението му, публикувано в Неапол между 1622 и 1646 г., е разделено на четири части (всяка в три тома). В своята Сума Волпе изоставя реда на въпросите,
установен в Сентенциите на Пиетро от Ломбардия, и реорганизира материала
в съответствие със собствената логика на съчинението. По тази причина съчинението бива оценено като революционно и намира положителен прием от събратята на Волпе4. Доктрината за „съпътстващото постановление“ е изложена
и защитена от Волпе във втория том на първата част на Сумата (публикуван
през 1622 г.) и в първия том на втората част (1631 г.).
Първите документирани критики към тази доктрина, и по-точно към нейното
изложение у Волпе, се намират в съчинението Скотистки разсъждения (Scoticæ
digressiones cum commentariis ad octo libros Physicorum Aristotelis) на минорита конвентуал Гаспаре Згема, лектор по теология в Университета в Катаня5.
Третото съчинение, в което е изложена – и в случая, защитена – доктрината
за „съпътстващото постановление“, е учебникът по скотистка философия Пълен курс по философия съгласно [Дънс] Скот (Philosophiæ ad mentem Scoti cursus
integer) на двамата събратя францисканци конвентуали Бартоломео Мастри от
Мелдола и Бонавентура Белуто от Катаня. Встъпили в ордена съответно около
1616 г. първият и през 1620 г. вторият, и двамата завършват обучението си в
колежа „Св. Бонавентура“ на своя орден в Рим. От 1628 до 1641 г. съвместно
изпълняват длъжността на регенти на школите (studia) на своя орден в – последователно – Чезена, Перуджа и Падуа, и през този период изготвят споменатия
пълен курс по скотистка философия. Съчинението е публикувано в Рим и Венеция
между 1637 и 1647 г. под формата на трактати, посветени на отделните части
4
Vulpes, Angelus. Sacræ theologiæ summa Ioannis Duns Scoti doctoris subtilissimi et commentaria quibus eius
doctrina elucidatur, comprobatur, defenditur, pars 1, II Apud Lazarum Scorigium, Neapoli, 1622; pars 2, IV, Apud
Lazarum Scorigium, Neapoli 1631.
5

Sghemma, Gaspar. Scoticæ digressiones cum commentariis ad octo libros Physicorum Aristotelis, pars 1, quæsitum 4 An continentia virtualis causæ secundæ in prima, sit sufficiens recursus ut fatum, et decreta Dei stent cum
nostra libertate, Typis Alphonsi de Insula, Panormi 1635, стр. 322a-331b.
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на философията6. Доктрината за „съпътстващото постановление“ се споменава
за пръв път в тома, посветен на логиката, или Диспутации върху Аристотеловия
Органон (Disputationes in Organum Aristotelis). Този том излиза за пръв път през
1639 г. (Венеция) и има второ издание от 1646 г. (пак от Венеция). Откъсът, в
който двамата автори излагат интересуващата ни доктрина, е доста кратък и
все пак в него експлицитно се утвърждава, че тази доктрина е била представена най-напред от Джузепе Ла Напола, била е възприета, развита и преподавана
от техния събрат Антео Саси от Сан Джовани в Персичето, преподавател по
метафизика in via Scoti в Болонския университет, и едва впоследствие е разгледана и от Волпе в неговите печатни съчинения7.
Четвъртото съчинение, в което е отделено внимание на „съпътстващото пос
тановление“, е Теологически контроверзии между скотистите (Controversiæ
theologicæ inter scotistas, 1652–53) на францисканеца конвентуал Алесандро Роси
от Луго, най-вероятно ученик на Мастри и Белуто. В него е проведена една критика на интерпретацията на темата у Волпе8.
И най-сетне, Бартоломео Мастри разглежда подробно въпроса – този път самостоятелно, а не съвместно с Белуто – в първия том на своите Теологически
диспутации върху Сентенциите на Пиетро от Ломбардия (Disputationes theologicæ in quatuor libros Sententiarum, Венеция 1655)9. На него са отделени части от
дисп. 3 (За божествения интелект), от дисп. 4 (За божествената воля) и от
дисп. 5 (За божественото предопределение и за осъждането).

Доктрината за съпътстващото постановление според
Бартоломео Мастри
Спорът между банесянците и молинистите относно съвместимостта на свободата на човешката воля с божественото предопределение и с божественото
предзнание за евентуалните бъдещи събития и свободни избори (contingentia
futura) представлява едно търсене на компромисни решения между две крайни
позиции. Двата полюса, между които се разполагат различните решения на католическите богослови от бароковата епоха, са тези на древнохристиянската
пелагианска ерес, от една страна, и калвинизма, от друга. Съответно по тази
ос учението на Луис де Молина се разполага по-близо до пелагианството, а
това на Доминго Банес – по-близо до калвинизма. Според Банес, за да произведе
който и да било свой акт, тварната воля има нужда от божествения подтик
или пред-действие, който я привежда от възможност в действителност, но не
6

Относно биографията на Мастри и Белуто и историята на създаването на техния Пълен курс по философия
позволявам си да насоча читателя към моята публикация Forlivesi, M. “Scotistarum Princeps”. Bartolomeo Mastri
(1602–1673) e il suo tempo, Centro Studi Antoniani, Padova, 2002.
7
Bartholomæus Mastrius – Bonaventura Bellutus, Disputationes in Organum Aristotelis, disp. 10 De enunciatione,
q. 2 De veritate, et falsitate, a. 5 An propositiones de futuro contingenti absoluto sint determinatæ veræ, vel falsæ,
Tÿpis Marci Ginammi, Venetiis, 1639, с. 807b-813b.
8

Rubeus, Alexander. Controversiæ theologicæ inter scotistas, I, Typis Io. Baptistæ Feronij, Bononiæ, 1652, с. 139148.
9

Mastrius, Bartholomæus. Disputationes theologicæ in primum librum Sententiarum, Apud Ioannem Iacobum
Hertz, Venetiis, 1655.
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изобщо, а с оглед на едно точно определено действие, един точно определен
избор. Божественият подтик в човешката воля е резултат от конкретно Божие
постановление и доколкото божествените постановления са причина за всяко
бъдещо събитие по определен (и следователно предизвестен) начин, то Бог има
предзнание за бъдещите неща. За да осигури съвместимостта на предопределението със свободата на тварните воли, Молина въвежда понятието „средно Божие познание“, което е познание за евентуалните бъдещи събития или за всичко
онова, което всички възможни свободни воли биха избрали свободно, след като са
поставени във всички възможни конфигурации от обстоятелства. Благодарение
на теорията за средното познание, Молина може да твърди, че макар да не причинява свободните актове на тварните воли, Бог същевременно е способен да
ги предвиди по сигурен и непроменим начин. Предложената от Банес доктрина
отрежда на предопределението такава степен на универсалност, че не успява
да гарантира свободата на волята; тази на Молина, гарантирайки свободата
на волята, лишава от смисъл предопределението. В опит да разреши тази дилема друг йезуит, известният лектор на университета в Саламанка Франсиско
Суарес (1548–1617), приема тезата на Молина за средното Божие познание, но
предлага съдържанието му да се схваща не като комплекси от евентуални бъдещи обстоятелства, които просто се налагат на божествената воля, а като
един списък от възможности, измежду които Бог избира кои да реализира и кои
не. Знаейки какви милости и кои обстоятелства биха позволили на даден индивид
да заслужи спасението, той ги реализира така, че да даде възможност на въпросния индивид да извърши добри дела. Скотистката доктрина за „съпътстващото постановление“ представлява един опит за синтез между доктрините на
Банес и Молина, като при това държи сметка и за аспекта, на който обръща
внимание Суарес, а именно че разрешението на дилемата за свободата на волята и предопределението трябва да гарантира свободата не само на тварните
воли, но и на Божията: ако изборите на Бога зависеха от знанието му, те биха
били по необходимост, а не свободни. Банес поставя ударението върху всемогъществото на Божията воля, Молина – върху „възвишеността“, всеобхватността
на неговия ум, докато скотистката доктрина за „съпътстващото постановление“ взема предвид Божията воля не само в нейното всемогъщество, но и в
нейната всеобхватност – като съдържаща всички възможни воли с всички техни
възможни волеизяви. Ще представим скотистката теория за „съпътстващото
постановление“ така, както я откриваме у Бартоломео Мастри.
Според Мастри проблемът за отношението между предзнанието и волята на
Бога, от една страна, и свободните актове на тварните воли, от друга, трябва
да се постави по следния начин. Според нашия автор е погрешно да се твърди, че
действеността на вторичната причина (т.е. тварната воля) се основава изцяло
на божествената воля: ако беше така, вторичната причина не би била принцип
на никаква активност. Въпреки това действията на вторичните причини са
възможни единствено по силата на едно божествено съдействие (concursus;
influxus) и са подчинени на първата причина. Когато става дума за волеизявите
на свободните вторични причини, това съдействие е двойно. Както волята, така
и изразеното от нея желание са реални – като такива, за да съществуват, те
имат нужда от божественото съдействие или поддръжка – Бог им съдейства да
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бъдат, и то да бъдат такива, каквито са. Веднъж той съдейства на свободната
воля да бъде и да бъде свободна, т.е. съдейства за реализирането на което и да
било свободно желание, изразено от нея. Втори път Бог съдейства за съществуването на конкретното свободно изявено и определено желание на свободната
воля, и то за съществуването му като такова: свободно изявено и определено
от свободната воля. Тези две съдействия произлизат от две постановления (означавани от Мастри със синонимните термини decretum, præfinitio, prædefinitio)
на божествената воля. Първото съдействие предхожда волеизявата, но е общо,
неутрално и условно; то се намира по-скоро на страната на способността,
отколкото на действието, и позволява свободната тварна воля действително
да произведе едно от две (противоположни) действия. Второто съдействие е
частно, определено и абсолютно; то стои по-близо до действието, отколкото
да способността, и позволява на свободната вторична причина действително
да произведе определеното действие, чрез което тя се самоопределя. При това
на различни места в своето съчинение Мастри поставя акцента ту на постановлението, ту на съдействието.
Тази доктрина играе решаваща роля в мисленето на Мастри, доколкото благодарение на нея – и само на нея – той смята, че може да обоснове както съвършеното божествено предзнание за евентуалните (свободни) бъдещи събития,
така и съвършеното божествено провидение за същите. На първото Мастри
посвещава дисп. 3, въпроси 3 и 4, а на второто – дисп. 4, въпроси 2, 3 и 4 от
своите Disputationes. В дисп. 3 Мастри твърди, че Бог може да има предзнание за
евентуалните бъдещи събития и свободни избори само post decretum, т.е. след
като е „издал“ своите постановления по всеки от тези избори и благодарение на
тези постановления на своята воля. Нашият автор доказва, че предзнанието не
може да предхожда постановлението, както и че божественото постановление
може наистина да обоснове предзнанието за нещата, за чието съществуване
то съдейства. В дисп. 4 твърди, че всички сътворени неща, включително всички
естествени волеизяви на тварните воли, са желани извечно (ab æterno) от Бог.
Това важи и за морално злите избори, но в този случай Мастри предпочита да
казва, че те са само „допуснати“, а не „желани“ от Бога.
Следва обаче да кажем, че в тезата за второто божествено постановление, или
съдействие, и в използването на тази теза за обосноваване както на божественото предзнание за евентуалните бъдещи събития и свободни избори, така и
на способността на божественото провидение да предопредели всяко бъдещо
нещо, конкретно и до най-малките подробности – в тази теза и при нейната
употреба Мастри се сблъсква с два проблема.
Първо, що се отнася до Божието предзнание, в Disputationes, дисп. 3, въпрос 3
Мастри разглежда множество теории, които се отнасят до „процедурата“
(medium), благодарение на която Бог познава свободните волеизяви на тварните воли, и стига до два извода. От една страна, той показва, че схващането на
отношението между втория тип на Божието постановление и свободното произволение на тварната воля като едно просто предимство на първото спрямо
второто на нивото на причинността анулира свободата на човешкото произво-
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ление. От друга страна, той показва, че поставянето на фундамента на Божието предзнание за евентуалните бъдещи събития (contingentia futura) в Божието
познание – както и да се схваща то, или не може да гарантира свободата на
волеизявата (и от определена гледна точка може дори да компрометира свободата на Бога), или пречи Бог да познае със сигурност тази волеизява. В крайна
сметка Мастри се изправя пред следния проблем: ако отделните евентуални
бъдещи събития, установени по силата на решенията, вземани от свободните
вторични причини, не са определени от Божието постановление, не е ясно как
Бог би могъл да ги познае; но ако тези евентуални бъдещи събития са определени от божественото постановление, не е ясно как те могат да бъдат свободен
израз на свободните вторични причини.
Второ, що се отнася до провидението, в Disputationes, дисп. 4, въпроси 2-3 нашият автор разглежда някои опити за гарантиране свободата на свободните
волеизяви на хората пред „лицето“ на предопределението от страна на Божията
воля и отново достига до първия от изводите, които видяхме току-що: ако примемем, че Божията воля желае всички естествени волеизяви (във всичките им
подробности, определено и положително) на тварните воли, също и в този случай схващането на отношението между Божието постановление и свободното
произволение на тварите просто като предимство на едното спрямо другото на
причинно ниво анулира свободата на произволение. И тук Мастри се намира пред
проблем, подобен на този с Божието предзнание. Ако отделните евентуални
бъдещи събития и свободни избори не са определени от Божието постановление, не е ясно как Бог може да им съдейства да бъдат; но ако тези евентуални
бъдещи събития са определени от Божието постановление, не е ясно как могат
да бъдат свободно изразени от свободните воли.
И тъй, нашият автор твърди, че може да разреши и двата проблема с една-единствена теория. Като се има предвид, че двата проблема не могат да
бъдат разрешени с помощта на едно ново схващане за божествената воля, в
единия случай, и за Божието познание, съответно в другия, Мастри смята, че
единственото възможно решение е да се изясни кое е изискването, което трябва да задоволява отношението между Божието постановление и евентуалните
бъдещи събития и свободни избори, така че да позволи на последните да бъдат
свободни. Трябва да направим уточнението, че в спора между Банес и Молина
Мастри е съгласен с Банес, че Бог предопределя изборите на тварните воли,
че ги движи по определен и конкретен начин. Това за Мастри е несъмнен факт.
Но в един така устроен свят, пита той, има ли още място за свободата на
тварните воли? И си отговаря – да, ако докажем, че свободните воли, определени
от Божията воля, от своя страна определят нея. Ако тварните воли могат да
контролират Божиите постановления (които контролират тварните воли), то
могат да са свободни. Божиите постановления са продукт на Божията воля.
Затова Мастри си поставя въпроса не за това каква е природата на Божието
предзнание и съответно на Божия ум, а си поставя въпроса за това как е устроена Божията воля. Ако искаме да спасим свободата на действие на тварните
воли, които неизбежно са определяни от Божията, то единственият начин е да
постулираме, че Божията воля е така висша, че да съдържа в себе си – вирту-
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ално – тварните воли. Тварните воли действат виртуално в Божията воля и по
този начин я контролират, имат власт над нея. И в този смисъл доктрината за
„съпътстващото постановление“ не означава, че Божията воля и тварната воля
„решават заедно, едновременно, съвместно“, а означава само, че никоя воля не
предхожда другата в каузален смисъл – доколкото тварните воли се съдържат и
действат виртуално в Божията.
Да се мисли отношението между Божието постановление и евентуалните бъдещи събития и свободни избори така, че да е изпълнено изискването последните
да са свободни, означава то да се мисли като едно „съвместно съществуване“,
при което свободната волеизява на тварите има власт – каква и при какви условия упражнявана, тук още не се уточнява – над божествения подтик, който я
движи. Ако това би било възможно, човекът би бил свободен в смисъл на неопределен и самоопределящ се също и (и в някакъв смисъл само) тогава, когато той
е схващан тъкмо post decretum; би била гарантирана както съвместимостта на
Божието постановление със свободата на евентуалните бъдещи събития, така
и възможността за едно съвършено божествено предзнание за евентуалните
бъдещи събития и свободни избори, взети тъкмо като свободни. В крайна сметка според Мастри Бог има предзнание за евентуалните бъдещи събития и свободни избори само post decretum и човекът е свободен само когато е разглеждан
post decretum10.
Теорията на Мастри, която самият той нарича теория за „съпътстващото
постановление“, накратко е следната. Свободната тварна воля се съдържа по
възвишен и съвършен начин в божествената свободна воля. Това позволява на
божествената воля да „възпроизвежда“ или „симулира“ в себе си свободните
избори на свободната тварна воля или да взема точно същите решения, които
свободните воли биха взели независимо от Бога. От това следва, че с цел да
съдейства за съществуването на свободните волеизяви на тварите, Бог няма
нужда нито да познава предварително онова, което тварите биха избрали, нито
да определя техните избори. Но пък е необходимо и достатъчно той да иска да
„симулира“ в своята воля свободните избори на творенията си. Божията воля
симулира във вечността това, което свободните воли ще изберат във времето,
за да издаде – когато му дойде времето – своите постановления, които действат като подтици в тварните воли, и даде съществуване точно на свободните
избори, които тварните воли правят във времето. Тварните воли се самоопределят действително във времето и виртуално – вътре в Божията воля – във
вечността.
Току-що разгледаният аспект от доктрината на Мастри се отличава с из10

За сравнение, за Доминго Банес Бог има предзнание за евентуалните бъдещи събития и свободни избори само post decretum, но човекът според него е в пълен смисъл свободен само когато е разглеждан ante
decretum. Според Луис де Молина Бог има предзнание за евентуалните бъдещи събития и свободни избори
ante decretum, а човекът е свободен, когато е разглеждан post decretum; и най-сетне според Суарес божието
предзнание е само post decretum, а човекът е свободен както когато е взет предвид независимо от божието
постановление, така и когато е разглеждан post decretum. Припомняме, че с термина decretum тук се означава божественото постановление, което действа върху волята като конкретно физическо пред-действие, привеждайки я от състояние на „възможност“ в състояние на действителност и подтиквайки я да произведе едно
точно определено действие.
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ключителна яснота и забележителна историко-философска релевантност: свободата на тварната воля по отношение на божественото действие може да
бъде „спасена“, като се прибягва не до величието на Божието познание, нито
до всемогъществото на Божията воля. Напротив, тя може да бъде „спасена“,
т.е. гарантирана, единствено прибягвайки до могъществото на Божията воля,
взета като свободна. С други думи, според Мастри Божието познание, както и
да се разбира то, не е най-първото основание на човешката свобода, нито на
Божията воля. Най-дълбокият корен на човешката свобода е величието и възвишеността на Божията свободна воля, която съдържа всички свободни волеви
актове на тварните воли, взети именно като свободни. От тази гледна точка
доктрината на Мастри е действително и радикално алтернативна както на
позицията на банесианците, така и на молинистите.
И все пак тук не се опитваме да проведем теоретическа защита на доктрината на Мастри, ако не поради нещо друго, то поне поради факта, че тя все
пак съдържа един теоретически недобре обоснован преход, който съвсем не е
тъй очевиден, както Мастри се опитва да го представи. Като се основава на
тезата, че Божията воля е в състояние да „се превъплъти“ във всички (и всяка)
свободни тварни воли и да симулира всички възможни техни волеизяви, Мастри
прави извода, че Божията воля е в състояние „виртуално да възпроизведе“ в себе
си определените свободни волеви актове, които тварните воли действително
ще произведат във времето. Този извод не изглежда добре обоснован: остава
въпросът какво осигурява прехода на Божията воля от това да симулира всички
възможни волеви актове към това да симулира действителните свободни избори,
които биха направили тварните воли, ако можеха да са независими от Божието
съдействие.
И тъй, в крайна сметка никой от опитите на католическите автори през ХVI и
ХVII в. не успява да предложи задоволително и неоставящо съмнения разрешение
на въпроса за съвместимостта на Божието предопределение със свободата на
тварните воли. Но ако доктрините на Банес и Молина (с техните варианти у
последователите им) са били обект на историко-философско изследване и са
сравнително широко известни, то тази на скотистите, и в частност Бартоломео Мастри, остава до голяма степен непозната, макар и да е най-смелата и
вероятно най-проникновената сред тях. В интерес на истината, през следващите столетия и до ден днешен католическата религиозна култура не успява да
произведе никаква нова интерпретация на въпроса, която да превъзхожда тази
на Мастри.
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