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Дякон проф. Порфириос е роден в Ливан, между 1990 и 2007 г. учи теология в 
университета „Баламанд”, арабски език и литература в Американския уни-
верситет в Бейрут и докторира в солунския Аристотелев университет. От 
2013 г. е декан на богословския институт „Св. Йоан Дамаскин“ към универси-
тета „Баламанд” (Ливан). Той е гост-лектор на университетите Alexandru I 
Cuza в Яш и Университета Lucian Blaga в Сибиу (Румъния). Неговата доктор-
ска дисертация е публикувана в Гърция под заглавие: Възкресение и живот: 
есхтологията на св. Григорий Палама, Солун: Барбунаки, 2010. Автор е на ре-
дица статии и на две глави в книги: “The Influence of the Cappadocian Fathers 
on Saint Gregory Palamas” в The spiritual Heritage of the Cappadocians for the 
Multi-Confessional and Multi-Ethnical Christianity Today. Ed. N. Dumitrascu, Versita 
De Gruyter Publishing House, Berlin (под печат); “The Vision of God as a Foretaste 
of Eternal Life in the Teaching of Saint Gregory Palamas” в Gotteserlebnis und 
Gotteslehre: Christlische und islamische Mystik im Orient. Gottingen Orientforschungen 
Syriaca 38, ed. M. Tamcke, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2010, 147-156.

о. Порфириос (Джеорджи)

ХРИСТОЛОГИЧЕСКОТО	

ОСНОВАНИЕ	НА	ДУХОВНИЯ	

ЖИВОТ	СПОРЕД	СВ.	ГРИГОРИЙ	

ПАЛАМА

В съчиненията на св. Григорий Палама разграничението теология-икономия и от-
ношението същност-енергия у Бога са представени като основа на патристич-
ното богословие като цяло. Те са херменевтичният ключ за правилно разбиране 
на православното богословие. Това, което редица изследователи на светия отец 
исихаст в ново време забравят, е фактът, че важен елемент от неговото бого-
словие е именно херменевтичната рамка на христологичния догмат така, както 
е оформен на III, IV и VI вселенски събори. Св. Григорий заимства от тези древни 
христологически формулировки учението си за връзката между историческата 
човешка действителност и живота в Бога, или с други думи, за навлизането на 
животворящата божествена благодат в човешкото битие. Това навлизане е 
подготвено в Стария завет и осъществено в изкупителното дело на Господа и 
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не представлява нищо друго освен ипостасно единение на двете Христови при-
роди в лицето на Бог Слово. Богословът от XIV век тълкува христологическия 
догмат с помощта на жив език, свързващ естествено богословската мисъл с 
живота на Църквата и спасителното послание на Евангелието. Именно на този 
въпрос ще се спрем, тъй като той е от значение за осмисляне за перспективи-
те на нашето богословие днес.

1. Явяването на живота на Светата Троица в Христа

Отецът исихаст утвърждава, че в Преданието на Църквата Божият живот 
е безвременена и нетварна енергия на Светата Троица. Тя бива споделяна с 
разумните твари в пребиваващия Свети Дух1. Странната светлина, на която 
светците стават свидетели, както знаем от редица исихастки извори, е са-
мият божествен промисъл и съзерцаема сила Божия, явявани, доколкото Господ 
открива Своето божество, пребиваващо безначално, безкрайно, като нетварен 
живот и светлина. Тези всички думи всъщност означават божествената слава 
и царство.2 Св. Григорий Палама обаче не е новатор, а за тези свои твърдения 
се опира на древния авторитет на св. Василий Велики. Според него човекът, 
който е движен от Светия Дух, „е станал движение безкрайно и свет живот“, 
а след като Духът се е заселил в него, той е приел достойнство пророческо, 
апостолско, ангелско и божествено, макар че е бил по-рано само „земя и прах“ 
(Бит. 18:27).3 Също така св. Григорий се позовава на христологическите слова 
на св. Кирил Александрийски, изяснявайки, че животът, обладаван от Отца „у 
Самия Него“, не е различен от този у Сина и „животът в Сина“ не е различен от 
този в Отца. Причината е, че по думите на Христа: „Аз съм в Отца и Отец и 
в Мене“4. Палама е съвсем наясно, че с тези свои разсъждения св. Кирил оборва 
аргументи на еретиците, че Синът е неподобен на Отца и че е втори подир 
Него, доколкото има „живеенето“ и „живота“ не по природа, а „по въвлеченост, 
причастност и в добавка“, както и че получава живот от Отца Си. Това погреш-
но тълкуване бива оправдавано от еретиците с евангелските думи: „също както 
Отец има живот в Себе Си, така и на Сина даде живот да има в Себе Си“5. 
Онова, което обаче св. Кирил извежда от това място, е, че Бог дава живот на 
тварните по природа и най-вече живот на живеещите побожественому – като 
дарител на благодат. Той е Самият Живот, и то не в отношение спрямо нещо 

1  Βж. Β΄ Λόγος Ἀντιρρητικός 10, 37, Συγγράμματα, τ. Γ΄, Εἰσαγωγή Π. Χρήστου, ἐκδ. Β. Φανουργάκη, Θεσσαλονίκη 1970, 111 – 
112; срв. Πρὸς Ἀθανάσιον Κυζίκου, 36, τ. Β΄, 445; срв. Περὶ θείων ἐνεργειῶν καὶ τῆς κατ’ αὐτὰς μεθέξεως 21, Συγγράμματα, τ. 
Β΄, 112; срв. Ἁγιορειτικὸς τόμος, Συγγράμματα, τ. Β΄, 5, 573–574; Μ. Ἀθανασίου, Εἰς τὸ «Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ Πατρὸς», 
PG 25, 216B; Μ. Ἀθανασίου, Λόγος μετὰ Μακεδονιανοῦ 1, PG 28, 1313A; Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περὶ οὐρανίου ἱεραρχίας, PG 
3, 177C; Διονυσίου Ἀρεοπαγίτου, Περὶ θείων ὀνομάτων 4, 8, PG 3, 704D; Μ. Βασίλείου, Κατ’ Εὐνομίου, PG 29, 769A; Μ. Βασίλείου, 
Κατ’ Εὐνομίου, PG 29, 769A; Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τοὺς Μακαρισμοὺς, PG 44, 1280B; Ἰ. Χρυσόστόμου, Περὶ ἀκαταλήπτου τοῦ 
Θεοῦ 1, 4, PG 48, 705; Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια θεολογικὰ 1, PG 90, 1100D.
2  Βж. Γ΄ Πρὸς Ἀκίνδυνον 4, Συγγράμματα, τόμ. 1, 299.
3  Βж. Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Γ΄, 1, 36, Συγγράμματα, τ. Α΄, 649; Μ. Βασιλείου, Ἀνατρεπτικὸς ἀπολογητικοῦ Εὐνομίου 5, 
PG 29, 769B.
4  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 115, Συγγράμματα, τ. Ε΄, 99; срв. Йоан 14:11; срв. Κυρίλλου Ἀλεξανδρίας, Θησαυροὶ 14, 
PG 75, 244BC.
5  Βж. Weber N. S., “Saint Gregory Palamas Homily for Palm Sunday: A Study of Palamas' Doctrine of the Christian 
Monarchy,” GOTR (3)1989, 263–282.
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друго, а съвършено независимо и свободно от творението.6 Така той не е прос-
то свръхсъщностна, безименна, недостижима и неизразима същност – общото 
между Отец, Син и Дух Свети – а живот, благодат, сила, енергия и светлина, с 
която Бог се явява, съобщава и единява със светите ангели и човеци, но без да 
отстъпва от Своята простота7.

2. Снизхождането на Христа и богочовешкият живот

Св. Григорий Палама се вдъхновява от светоотеческото учение за божествения 
промисъл като нетварна енергия на Бога, домоустрояващ творението и исто-
рията, като отхвърля древната философска концепция за циклично затворена 
космология, за история без край и насока.8 Вътрешнотроичният божествен жи-
вот не остава затворен и отстранен от вселената. Богът творец, сдържайки 
творението със своите енергии, снизхожда, за да се едини с човешката дейст-
вителност (Иоан. 5:17).9 Думите от Евангелието според Иоан: „Излязох от Отца 
и дойдох в света“10, дават повод на Палама да разгърне учението си за въплъ-
теното пришествие на Логоса. Неотделимото излизане на Сина от недрата 
на Отца и идването Му в света, в който вече е бил, доколкото Самият Той го 
е сътворил и го сдържа от разпад, е умаление „от недостижимата висина на 
божеството към последността на човешката природа“11. Непонятният и неиз-
разим Бог снизхожда поради свръхблагост към човеците и става причастен по 
енергия и живот.12

Това снизхождение на Логоса във въплъщението предлага на човечеството са-
мия божествен живот. Бог, а не ангел, нито човек дойде и спаси човека; „сред 
нас, заради нас стана човек и остана неизменен Бог“. Пълнотата на живота, 
божествената природа се съедини с човешката, която бе измамена някога и 
поробена от злия, и бе лишена от божествения живот. Затова се въплъти Бог, 
за да  се даде мъдрост, сила, свобода и неизменен живот.13 Св. Григорий Палама 
изяснява, че възприетото, което е от нас и което Божият Синът е избрал, е 
станало небесно „по достойнство, а не по природа“. Човешката природа участ-
ва в божествения живот в ипостаста на Сина, Който е станал човек.14 Във 
връзка със събитието на въплъщението и начина, по който участват в него 

6  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 115, Συγγράμματα, τ. Ε΄, 99; Йоан 5:26; срв. Κυρίλλου Ἀλεξανδρίας, Θησαυροὶ 14, PG 75, 
233BC.
7  Βж. Πρὸς Διονύσιον – Ὁμολογία 4, Συγγράμματα, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 1966, 496; срв. Πρὸς Ἀθανάσιον Κυζίκου 32, Συγγράμ-
ματα, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη 1966, 441 – 442. Срв. Ράντοβιτζ Ἀμφ., Τό Μυστήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος κατά τόν ἅγιο Γρηγόριο τοῦ 
Παλαμᾶ. Πατριαρχικόν ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν, Θεσσαλονίκη 1973; “Le mystère de la Sainte Trinité selon Saint Grégoire 
Palamas”, MEPROEO 91 – 92 (1975), 159-170.
8  Βж. Florovsky G., “Eschatology in the Patristic Age,” Aspects оf Church History, The Collected Works 4, Nordland, 
Belmont – Massachusetts 1975, 27-40.
9  Βж. ΣΤ΄ Λόγος Ἀντιρρητικός 21, 78, Συγγράμματα, τ. Γ΄, 445-446.
10  Βж. Иоан. 16:28.
11  Βж. Ὁμιλία ΜΖ΄, 5, Ὁμιλίες, ἔκδ. Β. Ψευτογκᾶ, Θεσσαλονίκη 2014, σ. 451· Ἰω. 1, 9· Ἰω. 3, 13.
12  Βж. Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Α΄, 3, 10, Συγγράμματα, τόμ. Α΄, 419; Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρὸς Θεόδωρον 1, 11, PG 47, 292.
13  Βж.Ὁμιλία ΝΗ΄, 9, Ὁμιλίες, 576 – 577; Ефес. 2:20.
14  Βж. Γ΄ Λόγος Ἀντιρρητικός 5, 11, Συγγράμματα, τ. Γ΄, 168–169; Γρηγόρίου Θεολόγου, Λόγος 40 εἰς ἅγιον Βάπτισμα 5, PG 36, 
364B; Иоан. 3:13; Иоан. 8:58; Мат. 13:4; Мат. 3:17; 1 Кор. 15:48.
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хората, св. Григорий Палама се връща на темата за Преображение и на блясъка 
с нетварна Божия слава из човешката Христова природа. Тук той цитира св. 
Козма Мелодос, според когото блясъкът на Христовото божество е просветил 
човешката природа, така че Господ е въздигнал онова, което много по-рано Адам 
е почернил, тъй като го е осенил със Своята светлина и божество.15 Палама, 
позовавайки се на св. Йоан Дамаскин, отбелязва, че тази слава, която проблясва 
в ипостаста на Христа, е самата слава на триипостасното божество, което се 
яви като предизвестие на окончателното пришествие. Господнето тяло прите-
жава пълнотата на славата, в която са призовани да участват праведниците.16 
Разглеждайки отношението между божествена слава и богочовешката ипостас 
на Христа, отецът исихаст твърди, че Христовата слава, разкрита на Тавор, 
произлиза природно от божеството и се споделя с тялото, тъй като те са в 
една ипостас на Словото. Господ обладава пълна слава, а не е някак причастен 
както при хората. Причастността на останалите хора е всъщност „почерпване“ 
от пълнотата на благодатта.17 Именно в тайната на въплъщението на Словото 
и в приемането на цялостната човешка природа човек се удостоява с опита от 
боговидението и единението с нетварното.18 Този опит се отнася към цялата 
природа и битие на човека – към тяло и душа.

В тази перспектива целта на тайнството на въчовечаването на Бог Слово се 
тълкува като откровение на висините, в които ще се възкачи човечеството. 
Христос става пример за смирение, за да стане „началник и удостоверение за 
възкресението и на вечния живот“, разкъсвайки връзката между човек и грях. 
Христос, станал син човечески и опитал смъртността, превръща хората в си-
нове Божии и ги прави причастници на божествения живот и безсмъртие. За 
Палама въчовечаването е извършено, за да бъде приета човешката природа 
като нещо повече „от останалите всички твари, тъй като е сътворена по образ 
Божи“. Сродството между човек и Бог е такова, че „в крайна сметка да може 
човек да се сходи с Бога в една ипостас“19.

15  Βж. Κουρεμπελέ Ἰ., Ρωμανοῦ Μελωδοῦ θεολογική δόξα: Σύγχρονη ἱστορικοδογματική ἄποψη καί ποιητική θεολογία. Πουρ-
ναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2006, 201-206.
16  Βж. Διάλογος ὀρθοδόξου μετὰ βαρλαμίτου 8, τ. Β΄, Συγγράμματα, 170 -171.
17  Βж. Διάλεξις ὀρθοδόξου μετὰ βαρλαμίτου 8, Συγγράμματα, τ. Β΄, 170; Ἰω. Δαμασκηνοῦ, ἔκδοσις ὀρθοδόξου πίστεως 3, 15, PG 
94, 1057Β; Йоан 1:16; Мат. 13:43.
18  За обожението на човека според св. Григорий Палама виж: Μαντζαρίδη Γ., Ἡ περί Θεώσεως τοῦ Ἁνθρώπου Διδασκαλία 
τοῦ Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Θεσσαλονίκη 1963; Condos L. C., The Concept of Theosis in St Gregory Palamas With a Critical Text 
of the “Contra Akindinum”, I-II. Los Angeles 1963; Every G., “Theosis in Later Byzantine Theology,” ECR 3(1969), 243–252; 
Gimenez M., “Review of Mantzarides' 1984 The Deification of Man,” Irenikon 59, 4(1986), 585–586; Lison J., “La divinisation 
selon Grégoire Palamas,” Irenikon LXVII 1(1994), 59–70; Καψάνη Γ. (Ἀρχιμ.), Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Διδάσκαλος τῆς Θε-
ώσεως. Ἐκδ. Ἰεράς Μονής Ὁσίου Γρηγορίου, ἅγιον ὄρος 2000. Γιαγκάζογλου Στ., Κοινωνία Θεώσεως: ἡ Σύνθεση Χριστολογίας καί 
Πνευματολογίας στό ἔργο τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. Ἐκδόσεις Δόμος, Ἀθήνα 2001. Γιά τό θέμα τῆς θεώσεως γενικά στήν 
πατερική παράδοση πρβλ. Lot – Borodine M., “La doctrine de la déification dans l’Eglise grecque jusqu’au XIè siecle,” Revue de 
l’histoire des religions 105(1932), σ. 5 – 43. 106(1932), 525–574, 107 (1933), 8–55 (ἐπανεκδ. La déification de l'homme selon 
la doctrine des Péres Grecs. Bibliothèque Oecuménique 9, Paris 1970, σ. 21 – 183); Congar Y., “La doctrine de la déification,” 
La Vie Spirituelle (Supplement) 43(1935), 91-107; Festugière A. J., “La divinisation du chrétien,” La Vie Spirituelle (Supplément), 
1939, 90–99˙ Dalmais I.H., “Divinisation,” DSΑΜ 3(1957), στήλ. 1376–1389˙ Guillou M.-J., “Lumière et charité dans la doctrine 
palamite de la divinisation,” Istina 19(1974), 329–338; Weston F., “Theosis and Philanthropy,” Sobornost 6:10 (1974), 720–729; 
Russel N., The Doctrine of Deification in the Greek patristic Tradition. Oxford Early Christian Studies, Oxford – New York 2004.
19  Βж. Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 19, Ὁμιλίες, 163–164.
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3. Смърт, безсмъртие и живот

Схващането на св. Григорий Палама за смъртта може да се опише накрат-
ко като духовна действителност, предизвикваща тлението на човешкото съ-
щество. Смъртта се определя като откъсване и отказ от извора на живота, 
от Бога, от разумните твари – ангелите и човеците.20 Душевната смърт е 
отдалечаване и отделяне на душата от Бога, докато телесната смърт не е 
нищо друго освен разделяне на душата от тялото.21 Както душата, имаща по 
същността си живот, го споделя с тялото по енергия, така и Бог, истинският 
Живот, предлага вечния живот на човека.22

Палама твърди, че първата смърт, която, като своеобразно отделяне от Бога 
и отхвърляне на обожващата благодат, е влязла в историята на творението, е 
била духовната смърт на Сатаната. Той свободно и със собственото си реше-
ние се е противопоставил на Бога.23 Непосредственото последствие от такъв 
избор е напускането от него на истинския живот и затова – „изостава се от 
истинния живот и природния му извор, а се навлиза в смърт и мрак вечен“24. Той 
става „умъртвяващ дух“25 и причина за падението на цялото човечество.26

Навлизането на смъртта в човешката действителност е осъществено, когато 
човешкият ум се отдалечава от Бога; когато праотците изоставят помненето 
и съзерцанието на Бога и стават способни да възненавидят божествената за-
повед, но и да се уподобят на умъртвяващия дух, който им предава смъртта.27 
Неподчинението и престъплението им донася умъртвяване на плътския човек и споде-
ляне на умъртвяването в човешкия земен живот и дейност (Бит. 3:19).28

Иисус Христос като Бог, а не като човек, задейства милостта, обновлението 
и оживотворението на древния Адам, приемайки смъртта.29 Икономията обаче 
на Христовата смърт, както изяснява Палама, не прилича на човешката смърт, 
доколкото човешката се свързва с феномена на греха.30 Безгрешната душа на 
Господа, свързана с извора на живота, не умира. Божият Син, станал от чове-
колюбие човек, умря само по плът. Неговата душа се отдели от тялото, без да 
се отдели от божеството. Затова обнови тялото Му и го взе в небесата със 

20  Βж. Crouzel H., “Mort et immortalité chez Origène,” BLE 79(1978), 19–36.
21  Βж. Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 7, Ὁμιλίες, 157–158.
22  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 30 – 32, Συγγράμματα, τόμ Ε΄, 51–52.
23  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 44, Συγγράμματα, τόμ Ε΄, 60.
24  Пак там, 60–61.
25  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 41, Συγγράμματα, τόμ Ε΄, 58; срв. Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 25, Ὁμιλίες, 166.
26  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 42, Συγγράμματα, τόμ Ε΄, 59.
27  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 46, Συγγράμματα, τόμ Ε΄, 61–62.
28  Βж. Πρὸς Ξένην μοναχὴν 10, Συγγράμματα, τόμ Ε΄, 197; Бит. 3:19.
29  Βж. Ὁμιλία NB΄, 4, Ὁμιλίες, 499.
30  Βж. Pelikan J., The Shape of Death: Life, Death, and Immortality in the Early Fathers, Macmillan and Company, 
London 1962, 55–73.
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слава, отваряйки тази перспектива към цялото човечество.31 Една друга голяма 
разлика между Христовата смърт и смъртта на останалите хора е „дългът“. 
Защото Господ се подложи на смърт, която не дължеше32, а я прие доброволно 
като човек, за да ни оживотвори като Бог33. Христос е единственият невинен, 
единственият „свободен сред смъртните“, тъй като, като човек, запазва всяка 
божествена заповед и закон. По този начин дяволът бива победен от човек, въп-
реки че в началото е победил човека, който е „по природа образ Божи“34. Победа-
та на Христос против смъртта на тялото и на душата става победа и власт 
на човешката природа. „Даде Ми се всяка власт на небето и на земята“ (Мат. 
28:18), казва Господ. Към тези думи св. Григорий Палама добавя, че Христос тук 
има предвид човешката си природа. Властта, която Той притежава като Бог, 
силата и славата – всичките ги споделя с човечеството посредством Своята 
човешка природа. Вече смъртта не царства над плътта! Животът в Христос е 
потиснал смъртността на плътта.35 Чрез Христа е даден на човека божествен 
живот. Нужно е обаче този безценен дар да се разпространи у всекиго от нас – 
на лично равнище. Затова всеки трябва да изживее битката на Христос със 
злото и да постигне Неговата победа, за да възкръсне с Него.

4. Светлината на Христовото Преображение като дар на 
живот

Прилагайки христологическата херменевтика към събитието на Господнето Пре-
ображение, св. Григорий потвърждава, че учението за нетварната светлина се 
основава върху изкупителното дело на Христос. В рамката на тази богословска 
интерпретация падението на човека се представя като откъсване от красота-
та, светлината и пътя към уподобяване с божественото. Христос обаче се сми-
ли над Своето творение и снизходи към падналия, така че да го оживотвори и да 
обнови падналото Свое отображение.36 Словото Божие от състрадание възприе 
човешката природа, която поради падението е била оголена от божественото 
просветление и блясък. Той се смили над нейния срам и я показа пред учениците 
Си на планината Тавор като напълно просветлена.37 Така Христос показа какво 
ще се случи с човека, който според възможностите си е живял подобно на Него.38 
Палама приема, че светлината при Преображението не е някакъв продукт на чо-
вешката природа на Христа, а принадлежи на божествената Му природа, която 
чрез единението си с човешката – в ипостаста на Словото – предава славата 
и богопристойния  блясък. По тази причина св. Макарий Велики я нарича „слава 

31  Βж. Πρὸς Ξένην μοναχὴν 15, Συγγράμματα, τόμ. Ε΄, 199–200.
32  Βж. Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 31, Ὁμιλίες, 169–170.
33  Βж. Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 30, Ὁμιλίες, 169.
34  Βж. Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 7, Ὁμιλίες, 157-158.
35  Βж. Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 6, Ὁμιλίες, 373; Мат. 28:18-19; Рим. 1:5.
36  Βж. Β΄ Λόγος Ἀποδεικτικός 9, Συγγράμματα, τόμ. 1, 85–86.
37  Βж. Rogich D., “Homily 34 of Saint Gregory Palamas: A Study of Palamas' Doctrine of the Transfiguration of 
Christ,” 149-152.
38  Βж. Κεφάλαια ἑκατὸν πεντήκοντα 66, Συγγράμματα, τόμ Ε΄, 73; Лука 1:78; Мат. 17:1-6; Марк 9:2-13; Лука 9:28-36; срв. 
Ὁμιλία ΙΣΤ΄, 39, Ὁμιλίες, 174.



2014 / брой 10 (97) Есен

11

на Духа“, но като обща светлина на Светата Троица.39 Освен св. Макарий Па-
лама цитира в този контекст и св. Йоан Дамаскин. Според последния славата, 
извираща от божествената природа по природен начин, става чрез въипостасно 
единение на двете природи на Христа, споделима и с тялото40. Светлият об-
раз на Христа, видян от учениците Му на планината Тавор, „беше, е и ще бъде 
наднебесен“, предсветовен и вечен като светлина на бъдещия век, невечерна и 
нескончаема, архетипна красота на Словото Божие41, блясък и слава на Негово-
то божество, което, излято по естествен начин от божествената Му природа, 
става обща слава за човешкото творение поради единството на ипостаста.42 
Тази светлина не е нито сетивна, нито умствена, а духовна и божествена и по 
превъзходство се намира над всичко тварно. Затова не попада нито в сетивото, 
нито се осмисля сама по себе си, а се съзерцава с духовната сила, която също 
се намира свръх всички тварни познавателни сили и произлиза единствено чрез 
божествената благодат у чистите разумни природи.43

Св. Григорий прибягва към терминологията на Леонтий Византийски и на св. 
Максим Изповедник44, когато се налага да говори за светлината на Преобра-
жението. Описва я като „въипостасна светлина“45. Така той пояснява отноше-
нието на лицето на Христос със светлината, тълкувайки въипостасяването на 
божествената енергия в лицата на Светата Троица и следователно „причаст-
ността на човеците по благодат във въипостасната енергия и пребиваването 
 в причастните на нея лица...“46.

Тази „въипостасна светлина“, с която Христос е проблеснал на Тавор, е светли-
ната, осветяваща бъдещото Второ Христово пришествие като украсяване на 
бъдещия век.47 Затова и богословите наричат Преображението преддверие на 
онова светоявление. Иисус Христос при Второто Си пришествие остава вечно 
със светиите Си и им дарява невечерен ден. Този ден, тъй като произхожда от 
светлината, няма да има никакъв край.48 Величието на божествената нетварна 
светлина не се ограничава в надвишаване на мястото, времето и предвкусване-
то на бъдещия век, а се състои в явяване на божествеността на Христос. Ето 
какво казва св. Григорий: „Преобрази се! Какво е „преобрази се“? Открехна малко 

39  Βж. Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Β΄, 3, 21, Συγγράμματα, τόμ. Α΄, 557. Срв. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος 40, 6, PG 36, 365A· 
Μ. Μακάριος, Περὶ ἀγάπης 21, PG 34, 925C.
40  Βж. Γ΄ Κατὰ Γρηγορᾶ 32, Συγγράμματα, τόμ Δ΄, σ. 340. Πρβλ. Ἰω. Δαμασκηνόν, ἔκδοσις ὀρθοδόξου πίστεως 3, 15, PG 94, 
1057Β. Πρβλ. Δ΄ Κατὰ Γρηγορᾶ 1, Συγγράμματα, τόμ Δ΄, σ. 341 – 342.
41  Βж. Popovitch J., Les voies de la connaissance de Dieu: Macaire d’Egypte, Isaac le Syrien, Symeon le Nouveau Théologien. 
Μετάφ. J. L. Palierne, La lumière du Thabore, L’Âge D’Homme, Lausanne 1998, σ. 40 – 65.
42  Βж. Δ΄ Κατὰ Γρηγορᾶ 1, Συγγράμματα, τόμ Δ΄, 341 – 342.
43  Βж. Ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Γ΄, 2, 14, τόμ. Α΄, 668.
44  Βж. Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Πρὸς Θαλάσσιον 61, σχόλιον 15, PG 90, 644D.
45  Βж. Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Γ΄, 1, 9, Συγγράμματα, τόμ. Α΄, σ. 623. Πρβλ. Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Β΄, 3, 6, Συγ-
γράμματα, τόμ. Α΄, 543. Срв. Διάλογος ὀρθοδόξου μετὰ βαρλαμίτου 26, τ. Β΄, Συγγράμματα, 188.
46  Σταμούλης X., Περὶ φωτὸς: Προσωπικὲς ἤ φυσικὲς ἐνέργειες; Συμβολὴ στὴ σύγχρονη περὶ Ἁγίας Τριάδος προβληματικὴ 
στὸν Ὀρθόδοξο χῶρο. Ἐκδ. «Τὸ Παλίμψηστον», Θεσσαλονίκη 1999, 51.
47  Βж. ΣΤ΄ Λόγος Ἀντιρρητικός 10, 24, Συγγράμματα, τόμ Γ΄, 402.
48  Βж. Δ΄ Κατὰ Γρηγορᾶ 6, Συγγράμματα, τόμ Δ΄, 344. Срв. Ὑπὲρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων Γ΄, 1, 6, Συγγράμματα, τόμ. Α΄, 620.
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от божеството и показа им обитаващия вътре Бог“49. Следователно божестве-
ната светлина на Бога е „живот вечен и предоставян“50, чистите по сърце се 
уподобяват на този живот в боговидението, в нетварната обожваща енергия. 
„Защото не само виждат, но и блажено понасят светците блясъка на Бога“, за-
щото „една и съща енергия е присъща на Бога и на светците“51. Те като човеци, 
единени с божествената воля, божествената енергия, блясък и живот, стават 
синове и наследници на Бога.

Епилог

Учителят исихаст утвърждава в своите размисли относно въплъщението на Бог 
Слово, че е снизходил, принасяйки на човечеството божествения живот.52 По този 
начин според него христологическият догмат се отнася пряко до живота и връзката 
ни със Светата Троица, но също и че „понижението“ (κένωσις) остава единстве-
ният начин за съвършено единение с Бога. То, като подражание на Христос, е 
най-високият връх на любовта – блясък и състрадание, характеризиращи отно-
шенията на светците с Бога и ближния. Това е състоянието на човек, който се 
среща с Бога, познава Го и става чиста икона (образ) на човешкостта на въплъ-
теното Слово, затова и светите отци я наричат „одежда на божествеността“.

Превод от гръцки: Светослав Риболов

49  Βж. Δ΄ Λόγος Ἀντιρρητικός 14, 37, Συγγράμματα, τόμ Γ΄, 267-268. Срв. M. Βασλείου, Ἑρμηνεία εἰς 44 Ψαλμὸν 5, PG 29, 400C; 
Ἰω. Χρυσοστόμου, Λόγον 21, Περὶ ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δόξης, PG 63, 700.
50  Βж. Ὁμιλία ΚΓ΄ 10, Ὁμιλίες, 239.
51  Βж. Πρὸς Γαβρᾶν 17, Συγγράμματα, τόμ Β΄, 344 – 345. Срв. Μ. Βασιλείου, Περὶ Ἁγίου Πνεύματος, PG 52, 826· Γρηγορίου 
Θεολόγου, Λόγος 28, (Θεολογικὸς 2), 3, PG 36, 29AB. Срв. Πρὸς Δαμιανὸν 9, Συγγράμματα, τόμ Β΄, Θεσσαλονίκη 1966, 465. Мат. 
13:43; Дан. 11:15, 12:13; Псал. 89:17.
52  Βж. Иоан. 1:9; 3:13; както и: Ὁμιλία ΜΖ΄, 5, Ὁμιλίες, 451; Διάλεξις ὀρθοδόξου μετὰ βαρλαμίτου 8, Συγγράμματα, τ. Β΄, 170.
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Бойчо Й. Бойчев

ЗА	ЛЮБОВТА	В	БРАКА

За любовта между мъжа и жената в брака може да се говори от много различни 
позиции и гледни точки, затова ще направя няколко уговорки. Първо, под брак раз-
бирам онова съчетание на мъжа и жената, което е осветено чрез св. Тайнство 
Брак на Православната църква, без да навлизам в същината на тайнството, но 
като имам предвид мястото и значението му за живота на православния хрис-
тиянин. Второ, тъй като изложеното по-нататък може да бъде интерпретирано 
в различни контексти, подчертавам, че тук разискването на любовта се отнася 
само до брака. Трето, разбирането на любовта е ограничено единствено до от-
ношението между мъжа и жената, но с ясното съзнание, че то рефлектира върху 
родителската (бащинска и майчинска), синовната и братската любов, както и 
че търпи влияние от тях.1

1  Тъй като чрез брака се конституира семейството, ще посоча накратко някои негови характеристики, които 
се отнасят до темата за любовта. Цялост и единство. Целостта на семейството се заключава в неговата завър-
шеност, а тя – от своя страна – в целесъобразната му форма и в целевата му реализация. Когато се говори за 
целесъобразна форма на семейството, се има предвид пълното семейство (родителите и техните деца), фор-
мирано според законите на държавата и неукоримо (именно семейството, но чрез него – и неговите членове) 
от морална и религиозна гледна точка. Целесъобразността е необходима за нормалното функциониране на 
семейството, защото гарантира пълнотата му (баща, майка, деца) и не предполага компенсаторно поведение 
на някой от членовете му (напр. единият от родителите да компенсира „отсъствието” на другия или да вменява 
функциите на другия родител на детето или децата си). Целевата реализация се изразява в неотклонното след-
ване на нравствените изисквания за запазване на семейството, които едновременно да са цел и мотив за 
действие на членовете му. Единството произтича от предимството на общите ценности пред индивидуалните, 
без последните да бъдат пренебрегвани. То е следствие на формалната и съдържателна сила на бракосъчета-
нието и неговата ценностна приоритетност пред всяка индивидуална потребност. То се изразява в любовта, 
верността и грижата – един за друг, на родителите за децата и на децата – за родителите. Свързаност и съгла-
суваност. Връзките в едно семейство започват и се изграждат главно върху емоциите. Емоциите обаче са вре-
менни и релативни. Затова с времето те се рационализират и подкрепят от общи ценности, които могат да са 
наследени, придобити от социалната и професионална среда или изградени като следствие на собствения опит 
на съпрузите. Общите ценности осигуряват съгласуваността и дават приоритет на общите цели, общите задачи 
и тяхното емоционално преживяване. Приемственост. Тя има три аспекта. Първият касае кръвно-родствената 
приемственост и обхваща както самия процес на сродяване, така и различните нива на родство (пряко, съре-
брено, сватство, кумство). Вторият се отнася до материалната приемственост, т.е. – наследяването. Наследя-
ването може да има позитивен или негативен характер. Позитивно е наследяването на имоти, пари, социални 
постове (династично, олигархично и пр.), а негативно – наследяването на дългове, ангажименти, лоша репута-
ция и пр. Третият се изразява в ценностната приемственост. Тя може да бъде религиозна, нравствена и битова, 
като първата включва в себе си останалите две. Техен израз са заветът, споменът и навикът.

Бойчо Бойчев е доцент по философия във ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. 
Варна. Автор е на книгите Очерци по философия /1995 г./ и По грани-
ците на комуникативността /2004 г./, както и на множество статии. 
Научните му интереси са в областа на философската антропология и 
православната етика.
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Човешкото съществуване се осъществява на три нива и се характеризира с 
три особености, които могат да се нарекат и „екзистенциални задачи” на чо-
века. Първите две равнища всъщност се отнасят до всяко едно съществуване, 
доколкото „всяко съществуване е пребиваване, сиреч даденост, наличност, и 
същевременно то е присъствие, което ще рече, че освен налични нещата са и 
функционални, т.е. проявяват своето съществуване в отнасянето към другите 
съществуващи неща.

Пребиваването и присъствието са равнища, които характеризират всяко отдел-
но съществуване. Като такива, те са нива и на човешкото съществуване. То 
обаче не се изчерпва само с тези две равнища. Зад тях, а това значи в дълбо-
чината на човешкото съществуване, в неговото ядро, има нещо, което „улавя” 
и „регистрира” пребиваването и присъствието. Това равнище, което е недости-
жимо за останалия предметен свят, е преживяването. Всъщност преживява-
нето е способността пребиваването и присъствието да бъдат „регистрирани” 
отвътре, което им придава едно друго – субективно, измерение.

Ето защо човек е наличен не само като телесност и функциониращ като орга-
низъм, той е причастен към собствената си наличност и функциониране.

Тези три нива на човешкото съществуване се проектират и в любовта. Любов-
та, като екзистенциална необходимост, се изразява в три взаимно свързани ас-
пекта, които се отнасят до трите нива на човешкото съществуване: телесно 
пребиваване, социално присъствие и духовно преживяване.

Любовта на ниво „пребиваване” (слятост)

Този аспект е свързан с предметната наличност на човека и с необходимостта 
от възпроизводство и продължение на рода. Той стои близо до инстинкта и на-
гона и се изразява в телесната (сексуалната, половата) любов.

Телесната любов обаче не е само инстинкт и нагон, тя е влечение и желание за 
сливане с другия. Човек е сътворен като „мъж и жена” (Бит. 1:27); заповедта и 
благословението на Бог към тях е: „... плодете се и множете се, пълнете земята 
и обладайте я...” (Бит. 1:28). Констатацията „ще бъдат (двамата) една плът” 
(Бит. 2:24) е препотвърдена в Евангелието: „Но в началото на създанието Бог 
ги сътвори мъж и жена. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се 
прилепи до жена си, и ще бъдат двамата една плът; тъй че те вече не са двама, 
а една плът” (Марк. 10:6-8).

Любовта като слятост предполага, че в нея човек „загубва” себе си. Слят с 
другия, аз вече не съм себе си, а двамата сме „една плът”. Това не означава 
„отказ” от себе си, а „забрава” на себе си, докато си „в едно” с другия. Да, аз 
съм там и мога да се саморазлича в своята „нагонност”, но „отвъд” нагона, в 
любовта си (именно „плътската”) аз съм неразличимо слят с другия в брачната 
връзка. Затова и „... телесното единение на двама обичащи се не е начало, а 
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пълнота, предел във взаимоотношенията им.”2 Респективно „откъсването” от 
другия е „връщане” и „припомняне” на себе си, но заедно с това разпадане на 
целостта, „разлом” на хомогенността. Този аспект на любовта в брака има 
висок смисъл (именно заради възможността съществуването да придобие ця-
лостност), но в конкретно-индивидуален план сливането е нетрайно и мимолет-
но. Защото връщането при себе си по същество е отдалечаване от другия. Аз 
се „прибирам”, но не при нас, а само при себе си. Няма как да бъда завинаги и 
изцяло слят с другия, това е осъществимо само в акта. В своята осветеност 
(чрез тайнството Брак) актът ни слива, но в своята ограниченост той и ни 
разделя. С края на акта аз като че ли напускам другия, отдалечавам се от него, 
преставам да бъда с него „една плът”, ставам недостатъчен. Това е първият 
проблем на любовта като слятост: желанието да съм „една плът” с другия и 
невъзможността да бъда такъв (изцяло и завинаги); необходимостта да се слея 
и неизбежността на „отделянето” ми от него. Аз съм любещият и напускащият 
любимата (изневеряващият).

Вторият проблем произтича от това, че „плътската” любов е любов дотолкова, 
доколкото в нея има сливане. Но доколкото в това сливане преобладава нагонът, 
доколкото то е мимолетно, доколкото в него преди всичко се търси удоволстви-
ето (а заедно с него – честотата и разнообразието). Доколкото се води преди 
всичко от страстта, тя е недостатъчна както за екзистенциалната устойчи-
вост, така и за психическата удовлетвореност на човека. В нея има аспект на 
висш смисъл, но именно като „плътска” тя не може да надмогне ограниченията 
на конкретността и мимолетността.

Същевременно в този аспект има още нещо, което влиза в противоречие изобщо 
с идеята за сливане. То е свързано с порива за пълното завладяване, пълното 
подчинение, пълното обсебване на другия. Тук сливането се редуцира до асими-
лиране (ако е възможно, „без остатък”), затова страстта в случая не е „симет-
рична”, а еднопосочна. Такава „векторна” страст продуцира не целесъобразно 
сливане, а волева асимилация. В такъв случай вече не става дума за „любов”, а за 
„власт”. Външно двете изглеждат почти идентични, но формите на проявление 
на второто започват изобщо с промискуитета и завършват със сексуалните 
извращения. Следователно те отпадат от този аспект на любовта и не би 
трябвало да се класифицират към него.

Любовта на ниво „присъствие” (заедност)

В сливането човек се „губи” и след това се „намира” като индивидуалност. В 
заедността той присъства като личност. Любовта на това ниво се свежда до 
Аз-Ти отношението, с което започва всяко общуване и е основа на всеки социум. 
Ако в първия аспект любовта се „разкрива” като стремеж към слятост, то в 
този съдържанието на любовта се изразява в заедността. Аз и Ти са заедно не 
просто телесно, пространствено, физически, те са лично заедно – не в акта, а в 
съществуването. Изградената от Аз и Ти цялост е от друг порядък в сравнение 

2  Сурожки, митрополит Антоний. Бракът като подвижничество. С., 2005, с. 11.
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с хомогенната слятост. Те са отделно Аз и отделно Ти и в тази „отделност” 
те са заедно, но не и отделени. Следователно в любовта като заедност Аз и Ти 
са съставно (именно съставно, а не хомогенно) цяло.

Разбира се, Аз и Ти не са абстрактни, те са конкретни личности. Те имат свои-
те „лица”, с които се представят пред другия и участват в тяхната заедност. 
Същевременно тези лица не са аморфни, а са „образ и подобие” на Бог. В брач-
ната любов всяко Аз вижда в Ти образа Божий и това е възможно най-пълната 
екзистенциална близост между двама души. Същевременно Богочовекът Хрис-
тос е съвършеният образец на ближния, затова заедно с другия, лице в лице в 
брачната връзка, любовта към него (тъкмо като към ближен) вече не е просто 
добро пожелание, но и изпълнение на Христовата заповед „Възлюби ближния си 
като самия себе си” (Марк. 12:31).

Ако се погледне по-обобщено на отношението Аз-Ти, то първото, което може да 
се изтъкне, е, че съществуването на Аз (като Аз) е невъзможно без Ти. Без Ти Аз 
престава да бъде, той става неопределен, аморфен; той вече не е какъвто и да 
било „Аз”. Без Ти участта на Аз е или да се „разпилее”, или да се „самозабрави”. Не 
би имало мен, ако го няма него, не би имало Аз, ако го няма другия и тази констата-
ция касае като цяло човешкото съществуване и се отнася до всички негови нива. 
В контекста на брака, където Ти не е изобщо другият, а конкретна личност, тази 
генерализирана констатация има своя специфика. Отсъствието (поради смърт, 
развод, фактическа раздяла) на единия води до дълбока криза в живота на другия, 
често и до морален и екзистенциален крах. Същевременно налице са и възможнос-
ти за компенсация на липсата на Ти – от отдаване остатъка от живота изцяло 
на Църквата до нов брак. Друг е въпросът, че уникалната брачна любовна връзка 
между двамата вече не съществува или е станала едностранчива.

Второ, когато Ти е налице, с това той вече е граница на Аз. Както всяко 
конкретно съществуване се нуждае от граници, така и човешкото има такива 
в лицето на Ти (като човешко същество). Аз стига дотам, откъдето започва 
Ти. В този смисъл Ти не е Аз, Аз и Ти не съвпадат. Като граница, в която Аз се 
„побира”, Ти е най-близо до Аз, но не е едно и също с него. Както бе споменато 
по-горе, Ти е другият, а в този аспект на любовта Ти най-пълно отговаря на 
идеята за „ближния”.

Трето, като граница на Аз, Ти все пак в някакъв смисъл „принадлежи” на Аз. 
Като неговото „друго”, Ти „съответства” на Аз – той е негов екзистенциален 
„аналог”. В съществуването на Ти Аз вижда и познава собственото си същест-
вуване, доколкото вижда в Ти образа и Образеца. В брачната връзка обаче дру-
гият е заедно с това и различен от мен – най-вече полово и социално. Затова в 
себепознанието чрез другия е налице своеобразна мяра – той трябва да е близо, 
а не далече в съществуването. Това означава не само външна (морфологична) 
различност, но и вътрешна (екзистенциална) близост. Ако втората липсва, то 
това означава, че вече не е друг (ближен), а чужд (далечен). Отчуждаването в 
брачната любов е немощ и страдание както за брачните партньори, така и за 
свързаните с тях членове на семейството – родители и деца. Отчуждилият се 
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в брака е немощен, защото той престава да бъде заедно с другия, дори и бра-
кът да е формално съществуващ. Той се е отдалечил и сам се е оставил „сам”. 
Но когато си се оставил „сам” и няма никого близо до теб, ти си се лишил от 
възможността да обичаш. Самолишилият се от любов към другия е не само не-
мощен, но и източник за страданието на другия, когото е лишил от любовта си.

Това означава, че в заедността си мъжът и жената не могат да бъдат безраз-
лични един към друг тъкмо защото безразличието поражда отчуждението. Да 
са заедно не като механична сума, а в любовната връзка, защото чрез нея се 
осъществява и възможно най-непосредствената близост между човешките съ-
щества.3 Тя е онази дарба, която задава и удържа смисъла на заедността, защо-
то „Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще прес-
танат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат” (1 Кор. 13:8).

Разглеждането на брака като „свързване на две половини в едно цяло” е донякъде 
нелепо. Да, в брака се свързват мъж и жена и като такива, те се различават 
един от друг, затова и в брака се допълват. Да, встъпвайки в брак, аз съзна-
вам своята ограниченост и половинчатост, затова и се стремя към единение 
с другия. Но заедно с това аз съм изцяло влюбен, изцяло устремен, изцяло об-
зет...; в любовта си аз съм някак си цялостен. Нещо повече – в любовта си аз 
съм влюбен, устремен, обзет от другия като цялостно същество тъкмо защото 
виждам в него образа Божий, тъкмо защото разпознавам Образцовия ближен. 
В този смисъл Аз и Ти в брака са заедно именно като цялости, а не като ек-
зистенциално половинчати същества. Тук нямат значение „обективните” (т.е. 
извън контекста на брачната връзка) недостатъци, лишености, „немощи” на 
двамата. В любовната си заедност те не само се „виждат” като цялости, но 
и се преживяват като такива, отнасят се един с друг като такива, взаимно се 
изискват като такива. Аз обичам другия не заради някакви особени (но част-
ни) качества, а заради него самия, заради неговата цялост в съществуването. 
Заедно с това за мен (в любовта) нямат приоритет неговите „лишености” и 
недостатъци. За мен той е екзистенциално достатъчен, независимо от това 
какви „претенции” от всякакво естество могат да имат другите към него. 
Затова аз съм зависим от неговото съществуване (как иначе бих могъл да бъда 
заедно, в едно цяло с него), както и той е зависим от моето съществуване (ма-
кар и да съм екзистенциално цялостен в неговите очи).

Любовта, като заедност, е осъществима само като свобода. Самата предста-
ва за свобода без любов и за любов по принуда вече изкривява действителното 
съдържание на тези категории.

Тези характеристики на любовта като заедност водят до един екзистенциа-
лен извод. Любовта като слятост се основава на страстта, удоволствието и 
самозабравата, а любовта като заедност – на диференциацията, връзката и 
целостта. Първата се осъществява в акта на сливането, втората – в събитие-
то на отношението Аз-Ти. Това предполага, че страстта и удоволствието като 

3  Бубер, М. Цит. съч., с. 11-14.
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психични характеристики на слятостта отиват на „заден план”, за сметка на 
общуването и съкровеността.

В съществуването си Аз и Ти са заедно (не като сума, а като цялост), но това 
„заедно” се преживява като любов само когато има за свое съдържание съкро-
веността. Съкровеното (като любовна връзка и заедност) е непосредствено, 
очевидно и ясно за преживяващите го Аз и Ти, но заедно с това – неизразимо, 
необяснимо и невъзможно за комуникиране от тях самите по отношение на дру-
гите. В това именно е неговата особеност. Съкровеността на това да бъдеш 
заедно с другия далеч не е в интимността с него (макар интимността да е 
„нюанс” на съкровеността, последната при всички случаи е по-обща), а в това 
да схващаш невъзможността да бъдеш без него. Да бъдеш без него – не във 
финансов, институционален, психологичен аспект; дори не изобщо да бъдеш без 
него. Невъзможността да бъдеш без него – в единствено възможния си живот-с-
него. Защото, ако в другия виждаш Божия образ, то как би могъл без него. Кога-
то си обърнат към Бог, ти си в лична връзка с Него и всичко друго е маловажно 
и зад гърба ти. Същото е и когато си лице в лице с другия в брака. Когато 
„загърбиш” Бог, ти имаш цялото многообразие на света, но Него го няма там. 
Когато „отвърнеш” лицето си от другия в брака, ти имаш много възможности, 
но той – брачният ти партньор, отсъства в тях.

Затова съкровеността е единствено и само в целостта с другия, само там тя 
може да бъде схваната. Без другия се разпада целостта на Аз и Ти, но без него 
се разпада целостта и на самия Аз. Следователно съкровеността е в очевид-
ната невъзможност да имам цялостно съществуване без целостта на същест-
вуването ми с другия. Съкровеното е споделимо само с другия, без него то е 
илюзия. То се преживява от мен (както и от другия), но съществува само между 
нас. Без който и да е от двамата то става илюзорно.

Заедността е невъзможна и без общуването. То е осъществимо единствено 
между конкретния Аз и конкретния Ти, извън тях губи екзистенциалната си 
стойност. Общуването е винаги лично – само аз (като мен самия) мога да 
разбера само теб. Само ти (като теб самия) можеш да разбереш само мен. В 
тази „дълбочина” на общуването, в която се „полага” брачната общност, няма 
място за друго освен за любовта (защото всичко друго – състояния, качества 
и отношения, е на „повърхността”), няма място за други (защото всички дру-
ги са малко или повече „извън” – децата, родителите, приятелите, колегите), 
най-малко има място за чужди (разбирани дори в баналния контекст в т.нар. 
„любовен триъгълник” – „чуждия мъж” и „чуждата жена”). На това равнище 
следователно любовта е съкровено общуване (съкровен дискурс) и като такава, 
тя е събитийна. Събитийността се изразява в това, че съкровеното общуване 
е едновременно протичащо и съхраняващо се. Преходното и изличаващото се в 
общуването е казването (самото говорене, речевият акт), а запазващото се – 
казаното („казаното като такова”)4. Съкровеното общуване обаче не винаги се 
реализира с езикови средства – понякога интуицията (а с нея – чувството за 

4  Виж: Рикьор, П. Теория на интерпретацията: нарастващият смисъл. – Бюлетин на СБП, 5/1988, с. 79- 116, с. 87.
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радост или безпокойство например) „изпреварва” речта и формира споделянето. 
Обяснението и разбирането в него обикновено имат вербален израз, но много 
често те може да се изразят чрез погледа, жеста, положението на тялото и 
чрез други знаци, които да се възприемат адекватно единствено в „езиковата” 
система само на двамата.

Заедно с всичко изтъкнато дотук, трябва да се има предвид, че в заедността 
участието в живота-с-другия трябва да е отговорно. Защото аз не участвам в 
неговия живот, нито той – в моя. Ние участваме в общ наш живот, в който сме 
заедно (в интересите, в мотивите, в целите, в задачите и пр., но най-вече – в 
неговото изживяване). Но заедността не е нито биологична принуда, нито соци-
ално задължение; тя е Христоцентрична, затова и нейният етос е благословен. 
Отговорността за този етос изисква и доверие. Доверието в другия не е „сля-
по”, то е доверие в целесъобразността на Божията благословия.

Любовта на ниво „преживяване” (отдаденост)

Третият аспект на любовта е свързан с екзистенциалното ниво „преживяване”. 
Това е нивото, на което се осъществява „собствено” човешкото съществува-
не; то е и нивото, на което става „саморегистрацията” на съществуването 
и което е образът Божий. Тук човек е непосредствено причастен към битие-
то – на своето собствено, на другите, на света, на Бога. На това ниво любов-
та е безусловна, затова нейното съдържание може да се нарече отдаденост. 
Отдадеността външно прилича на слятостта, но слятостта се мотивира от 
неосъзнатия стремеж на нагона. Отдадеността е във висша степен разбиране 
ценността на съществуването, но заедно с това – и разбиране на неговата 
ограниченост и несамодостатъчност. Любовта следователно се изразява с ре-
шителното отдаване на съществуването си в името на по-ценно, по-висше, т.е. 
спасително (от гледна точка на индивидуалното съществуване) битие. Тук не 
става дума за лекомислено пропиляване жизнените сили на индивида и екзистен-
циалните възможности на личността, нито пък за тяхното егоистично „пазене” 
и „съхраняване”. Да отдадеш живота си означава да го повериш; но да го пове-
риш с вяра. Човек отдава живота си на Христа, но отдаването е дължимо и към 
брачния партньор. Дългът към другия има две страни – аз да отдавам живота си 
нему с вярата, че това е спасително, и аз да приемам неговата отдаденост с 
грижата това да не е пагубно. Антоний Сурожки го вижда като умение да даваш 
и да получаваш: „Обичащият се раздава, иска да дава... но за да дадеш... без да 
причиниш болка, трябва да умееш да даваш...”5. Заедно с това обаче „... в любов-
та трябва да умееш да получаваш...”, защото „... често да вземеш е несравнимо 
по-трудно, отколкото да дадеш”6. Любовта като отдаденост е умението да 
даваш, но без чувството, че нещо от теб е отнето. Точно в акта на даването 
човек преживява своето духовно съществуване, своята безусловна любов.

Любовта като отдаденост е в истинския смисъл на думата и самопожертвова-

5  Сурожки, митр. Антоний. Цит. съч., с. 17.
6  Пак там, с. 18.
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телна. Жертвоготовността често се разбира само като жест (на терзание, 
самонаказание, самобичуване, дори самоубийство), но тя има истински смисъл 
единствено като съдържание на любовта. Да се жертваш заради другия, а не 
срещу него, означава и да можеш да се съхраняваш заради него. В любовта никой 
не е самодостатъчен. Човек има необходимост от цялостно съществуване. То 
е невъзможно само по себе си, а само чрез другия. Затова жертвоготовността 
е не просто заради теб или заради мен, а заради нас.

Разбира се, любовната жертвеност не е показна, нито ритуална, тя трябва да е 
смирена. Смиреността изисква не просто да угаждам на любимия, а да му служа. 
А мога да му служа само когато съм жертвал онова, което е значимо за мен „без 
него”, и не като искам реципрочната жертва от него, а като го моля за прошка. 
Така любовта между мъжа и жената в брака може да бъде креативна – като отго-
варяща на Божиите заповеди, като неосъдителна за другите и като „образцова” 
за синовете и дъщерите. В това е и отговорът на призива на Йоан Богослов: 
„Чеда мои, нека любим не с думи или език, а с дела и истина” (1 Иоан. 3:18).



2014 / брой 10 (97) Есен

21

ЕВХАРИСТИЙНОТО	ОБЩЕНИЕ	

КАТО	ЛЕК	СРЕЩУ	ОТЧУЖДЕНИЕ	И	

МИГРАЦИЯ

Дискусия „Социалната мисия на Българската православна 

църква“, 24 май 2014, Хамбург

„Еднопосочен билет от Терминал 2 на летище София“ – тази нагласа не рядко се 
среща у хора между 20 и 30-годишна възраст, особено когато са претърпели ма-
лък или по-голям житейски неуспех, в резултат на който се разделят с част от 
юношеските си мечти. Най-късно след влизането на България в Европейския съюз 
тази представа се доказа като погрешна. От една страна, на ниво отделна 
личност е очевидно, че загърбването на проблемите не води до разрешаването 
им. От друга, от гледна точка на общността, с напускането на страната мно-
гобройните, основно социални проблеми биват преместени от едно на друго мяс-
то; индивидуалното решение (като „спасение“) просто се превръща в проблем за 
една друга общност от хора. Миграцията от по-слабо развитите южни страни 
на Европейския съюз към икономически силния Север е социален феномен, който 
повлича след себе си редица проблеми: затруднена комуникация поради невладее-
не на чуждия език, нисък стандарт на условия на живот, нерегламентирани тру-
дови взаимоотношения, липса на социални осигуровки, слаба интеграция по мес-
тоживеене, престъпна дейност, търговия и трафик на наркотици, проституция 
и множество други. И тъй като българските общности зад граница в годините 
на преход постоянно се увеличават, сънародниците ни в чужбина споделят един 
тип трудности. Образът на мигранта единак, който, напускайки България, „къса 
пъпната си връв“ и прекъсва контактите си с българи, в рамките на Европейс-
кия съюз трайно се замества от по-малки или по-големи общности на трудови 
мигранти, живеещи, работещи и прекарващи свободното си време заедно. Днес 
говорим без преувеличение за миграция от български произход като за масов и 
многолик феномен, подобен на турците във Федералната република, на арабите 
във Франция или на чернокожите от бившите колонии на Холандия или Испания. 
Казано с ирония: по експорт на мигранти и социални проблеми България успешно 
задълбочава интеграцията си в Съюза.

Проблемите, съпътстващи миграцията, не свършват на Терминал 2 – така мис-
лят хората от енорията на отец Кръстин от Хамбург. В този северен немски 
град живеят или временно пребивават около 7000 българи. Не малка част от тях 
идват в храма за контакти и среща. Тази година по повод 24 май двайсетина 
организации, сред които Българското училище и Православната община, органи-
зираха среща на българи в едно от големите предградия на Хамбург, известно с 
голяма концентрация на мигранти от български произход. Около 700 посетители 
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се консултираха на място при представители на социалните служби, използвай-
ки за това помощта на други българи при превод от и на български. Това беше 
едно малко събитие с голямо значение: германци се обърнаха по солидарен начин 
към българите с техните проблеми; и наред с това по важност: българи помага-
ха на българи. Събралите се хора видяха нагледно, че понякога жестът постига 
повече от действието, изхождащо от него. На фона на мощните миграционни 
вълни, водещи до отчуждение, Църквата открива пътя за лично спасение чрез 
евхаристийно общение и с това за завръщане на личността към общността. В 
рамките на тази среща църковната община призова посетителите да обсъдят 
социалната мисия на българските православни християни. На масата седнаха 
българи и германци, за да припознаят общото в проблемите и да разграничат 
различните подходи в решението им: професорите по християнска философия 
от Софийския университет Калин Янакиев и Георги Каприев, преподавателят по 
канонично право от Великотърновския университет отец Добромир Димитров, 
както и представители на големите църковни социални служби: Десислава Ма-
навска („Диакония”) и Синиша Балаш („Каритас”). Предлагаме съкратена стено-
грама на дискусията.

Христо Карабаджаков

Христо Карабаджаков: Уважаеми гости, изключително съм радостен, че при 
това хубаво време днес толкова много от вас са тук и откликват спонтанно 
на обявената от нас тема.

Преди да започнем по същина, ми се иска да обърна внимание на църковната 
община в Хамбург. Българската православна община в Хамбург е създадена през 
2007 г. Днес говорим за седем години съществуване, но не това е важно, съ-
ществен е начинът, по който тя възниква. Ние описваме създаването  като 
„път от долу нагоре“. А именно, става дума за наши сънародници в града, които 
през 2006–7 г. са се събрали и са казали: „Хубаво е българите в Хамбург да имат 
своя църква“. Този спонтанен импулс стои в началото, но ние и до днес го съхра-
няваме и извличаме от него енергия за действията си. Ето, миналата година за 
пръв път и спонтанно се обърнахме към въпроса за проблемите на нашите съна-
родници и пожелахме да видим как можем да помогнем. Днес на масата до мен са 
хора, които от различни перспективи ще се обърнат към темата: ще се радвам 
да чуем разказите на отец Добромир от неговата практика в България, надявам 
се професорите Георги Каприев и Калин Янакиев да изложат разбирането си за 
социалната мисия на Църквата и за това доколко тази мисия е приложима в 
Германия. Г-жа Манавска и г-н Балаш представляват социалните организации на 
двете големи християнски конфесии в Германия: „Каритас” на Католическата и 
„Диакония” на Протестантската църква. Преди да навлезем в темата за начи-
ните за помощ, ми се иска да придобием нагледна представа от ежедневието. 
За какви проблеми става въпрос? Кои са хората? Обръщам се за това първо към 
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г-жа Манавска: какви нужди споделят хората, които идват при вас?

Десислава Манавска: Работя по един проект, който е свързан с хора от Източ-
на Европа, хора, които са без покрив над главата си, но при нас идват всички, 
от студенти през работещи до фамилии, всякакви. Самият факт, че в Хамбург 
можем да консултираме на български език, е нещо много сериозно. При нас идват 
хора директно от гарата и не знаят накъде, защо и как. Идват също и хора, кои-
то са работили и са се интегрирали тук, но по някакъв начин не са се справили 
с живота и са изпаднали в затруднение, останали са без здравна застраховка, 
социални осигуровки. Много семейства с деца също търсят контакт. Големият 
проблем са хората без покрив над главата си.

Иска ми се да разкажа за един случай, с който много сериозно се занимаваме 
през последната седмица: това е един млад мъж от България, той дойде на кон-
султация през декември и ми разказа, че е бил в сиропиталище в България, дошъл 
е насам, работил по строежите и е бил измамен от различни фирми, имал е жи-
лище при познати, не е бил регистриран и т.н. Това е един нормален случай от 
ежедневието. Два-три пъти дойде на консултации в бюрото и след това повече 
не се появи. От приятели разбрах, че е напуснал жилището си поради невъзмож-
ност да го поддържа. Преди два месеца научих, че е бил прибран от сътрудници 
на Програмата за помощ през зимата и е бил приет в нея. И тук започват лу-
танията: линейката не може да го прибере, защото не е здравно застрахован, 
направили накрая изключение, защото имал много силни болки; на следващия ден 
в болницата установяват, че има раково заболяване, на 27 години. Представете 
си какво означава това, на 27 години да разбереш, че си болен от рак. През пос-
ледните два месеца е бил опериран, лекуван с химиотерапия, а в същото време 
социалните служби не желаят да поемат разноските по лечението му, тъй като 
той няма право да ползва социални помощи. Преди два дни преживях нещо нео-
бичайно. Подготвях се за днешното събитие, разговарях с него за това какво 
би могла да направи Българската църква за хората от България. И тогава той 
ми отговори: „Знаеш ли, аз всъщност съм толкова щастлив”. О, казах си, имам 
работа с раково болен, който на всичкото отгоре и не е с всичкия си. „Чакай – 
продължих на глас да говоря, – та ти си болен от рак, това ли имаш да кажеш?” 
„Да, аз чувствам Божията любов, която бях загубил в България и която намерих 
тук.” И тогава си казах, ето това е задачата пред Диаконията и Църквата. 
Необходимо е социалната работа да се извършва от хора с чисто сърце. Защото 
са ни нужни не само хляб и жилище, но и хора, с които да споделяме трудности-
те. Важно е не само да даваш, но и да си в състояние да вземаш любовта на Бог. 
Затова много се зарадвах, че мога да бъда тук, защото смятам, че Българската 
православна църква е много важна за хората, именно за душеобгрижването им.

Х. К.: Г-жо Манавска, много ви благодаря за това нагледно представяне. Във 
вашето експозе споменахте една централна за Българската църква позиция: 
ние, българските православни християни в Хамбург, искаме да организираме и 
извършваме социална дейност като църква, не като социална организация, за 
което нямаме капацитет и сили. Материално не можем много да помогнем; по-
важно е като че ли да достигаме до другия с неговата болка и тъга, когато той 
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се обръща със зов за помощ. Образно казано, да се подава ръка на моралното 
аз. В тази връзка търсим контакт с представители на други църковни социални 
организации.

Г-н Балаш, ние с вас водим интензивни разговори през последните седмици, кои-
то ни помагат да дефинираме конкретно темите, в които можем да участваме. 
Тези теми се задават от улицата: както г-жа Манавска разказа, това е рабо-
тата с нуждаещи се, със съгражданите ни, които са дошли с цел работа. Някои 
от тях мигрират с целите си фамилии. Това налага работа с децата им, от 
една страна, от друга – работа по интеграцията им. Тези теми със сигурност 
са познати и на „„Каритас””, бихте ли ни разказали тук за инструментите, с 
които „Каритас” работи?

Синиша Балаш: Като начало бих искал да кажа няколко встъпителни думи за 
„Каритас”. Германското дружество „Каритас” има стогодишна история, „Ка-
ритас” е социална организация на Католическата църква. Секцията в Хамбург 
е създадена през 1925 г. И оттогава онова, което ни ръководи, е християн-
ската любов към ближния. Това е мотото на „Каритас” за цяла Германия, ние 
развиваме саморазбиране на защитник на социално слабите и нуждаещите 
се и се застъпваме за защитата на техните интереси. Предлагаме помощ, 
сътрудничество, консултации за деца, юноши, семейства и сиропиталища, а 
също така и проекти за интеграция. Отделът, работещ върху интеграцията, 
може да предложи много оферти за нуждаещи се, без значение от произход, 
националност, вероизповедание и светоглед. Имаме малки проекти, които фи-
нансираме самостоятелно, в други работим с държавата. Имаме подвижна 
линейка, подвижен стоматологичен кабинет, медицински кабинет за бездомни, 
тази помощ насочваме към хора, които нямат достъп до здравно осигуряване, 
за да ги обгрижваме на място. Предлагаме мобилни консултации на място, 
например при обществените гардероби за краткосрочно депониране на ба-
гаж на гари и други големи инфраструктурни възли. Имаме също така мисия 
на гарата, опитваме се да помагаме на бездомни в търсене на жилище и 
т.н. Всички тези проекти са от отдела за осигуряване на екзистенциалните 
нужди. В ръководения от мен отдел „Интеграция” изпълняваме като поръчка 
на Хамбургската община проекти за задълбочаване на интеграцията, кон-
султация на имигранти и интеграционни курсове. Други мерки за интеграция 
включват подпомагане интеграцията по квартали. Дейността на „Каритас” 
се финансира отчасти от дарения, отчасти от църковни и публични сред-
ства, за които сме кандидатствали при общината Това е спектърът на ра-
бота на „Каритас”.

Х. К.: Много благодаря. Професор Янакиев, в досегашните изложения стана дума 
за конкретните нужди на хората, аз съм впечатлен от болката, която г-жа 
Манавска среща у хората и с която работи. При все това ние като църковна об-
щина вярваме, че конкретната нужда е израз на нещо повече, а именно, че зовът 
за помощ е в същността си зов за спасение. Докато едното е консуматорски 
вик, който може да се задоволи материално, то другото е обръщане на един 
непознат към друг, при което двамата се срещат като морални същества. Тук 
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стигаме до разликата между социалната помощ и в собствен смисъл социална-
та мисия на Църквата...

Вие от няколко дни се намирате сред нас. Как виждате предизвикателствата 
пред Хамбургската община от едното и другото?

Калин Янакиев: Понеже това, което днес е обявено, е дискусия, няма да се 
опитвам да давам отговори, а ще се опитам да ви провокирам, за да помис-
лим заедно за какво точно сме се събрали днес. Първо, разбира се, ще кажа 
нещо, което е чиста емпиричност. Българите, които идват в Германия, не 
са от типа на онези европейци, които идват тук просто защото избират 
къде им е по-ловко, къде им по-удобно да живеят, къде е по-добре за техния 
бизнес, къде е по-добре за тяхната реализация. Най-често те са хора, които 
са катастрофирали в собствената си страна, те приличат, ако трябва да си 
послужим с евангелски топос, на онзи юдей, който е бил ограбен и пребит по 
пътя от Йерусалим в Притчата за Добрия самарянин. Ето защо аз напълно 
разбирам, че първото, което трябва да направи една християнска общност 
за такива хора, е да им помогне по отношение на техните базисни екзис-
тенциални нужди, да им помогне, когато те са болни, да им помогне, когато 
те са бедни, най-просто казано, да ги нахрани и да им превърже раните. Но 
– и тук отварям една скоба и започвам да ви провокирам: нали всички от 
нас, които са християни, добре помнят, че тъкмо Сатаната е онзи, който е 
изкушавал Христос в началото на Неговия земен път с думите „Обърни тези 
камъни на хлябове“. Не Го ли е изкушавал сиреч той, да поеме по пътя на со-
циалната активност, разбирана в тесен смисъл на думата? Сетне, когато 
четем Евангелието, не може да не ви направи впечатление, че Христос някак 
не полага подчертано усилие да храни бедните. Вярно е, че Неговите ученици 
са носили ковчеже с подаяния, които да бъдат раздавани на бедните като 
милостиня. Но аз не мога да забравя епизода, в който не друг, а Юда Искари-
от се противопоставя на онзи невероятен жест на жената, която строшава 
съда с миро и помазва нозете на Христос. Тогава Юда е онзи, който я уп-
реква, казвайки: „Беше по-добре това да се продаде за 300 динария и парите 
да се раздадат на сиромасите“. Не е ли Юда в този смисъл, апелиращия за 
по-голяма социална активност на учениците, т.е. на Църквата. 

Никога няма да забравя силното впечатление, което ми направи една карти-
на в Градската галерия в Берлин. Тя не бе нито велико произведение на изкус-
твото, нито бе от велик художник. Наричаше се „Гост“. Изобразяваше Иисус 
Христос, който тъкмо е похлопал на вратата на един безкрайно беден дом. 
Дом, в който по лицата на бащата и майката се виждаха следите от неве-
роятното униние и угриженост от това какво ще ядат тази вечер. Христос 
на тази картина обаче не идваше с една торба хлябове и други лакомства, 
Той бе дошъл в този дом, за да гостува, за да сподели малкото, което тези 
хора имат. И най-трогателното в тази картина бе, че бедният баща на се-
мейството, изключително горд от това, че Христос му е дошъл на гости, и 
бе свалил шапката си по един трогателно достолепен начин – като господин 
през господина. Христос искам да кажа, идва при нас не само за да ни нахра-
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ни с хлябове, Той идва и за да сподели нашето. Христос приема безумния дар 
на бедната жена, която е готова да строши съсъда с миро, само и само да 
празнува с Господа. Защото Христос много добре знае, че бедността не е 
само глад и болка, но и невероятната самота в това да бъдеш загрижен за 
утрешния си ден. Защото Христос знае, че бедността би искала и да приеме 
гост, би искала и да празнува, да приеме в дома си. Защото Христос знае, че 
основният проблем на бедността е, че не можеш „да бъдеш” поради това, че 
трябва да мислиш за това дали ще „имаш”. Ако Христос само даваше храна 
на бедните, Той би бил господар, но не и Господ. Ако Христос бе обграден 
само от хора, които искат от него хляб, Той би имал слуги, просители, роби, 
но не и синове. Тогава Църквата би се състояла от хора, които дори да ня-
маха нужда, щяха да отидат, казано хумористично, в метафизическия ТЕЛК, 
за да имат винаги Неговата помощ. 

Църквата, която Христос създава, не е от този свят, в който тя пребивава. 
Църквата помага, защото е свободна, защото живее в този свят като в 
царство не от този свят. Ето защо Църквата помага не просто като хра-
ни, бие инжекции на болните, дава им хапчета, намира им покрив, а като ги 
прибира в общност. Като – казано в духа на библейската метафора – прави 
тъй, щото откъснатият член на тялото, пръст, крак или ръка, да могат да 
намерят отново място в тяло, да бъдат в тяло, да бъдат членове на тяло, 
да намерят свое семейство. Да намерят Църквата като семейство, да на-
мерят своя отец, своите братя и сестри, да намерят своите прислужници – 
буквално дякони. Това е спецификата на Църквата. Тя позволява на нуждаещия 
се не просто „да има”, когато няма, а „да бъде”. Защото в противен случай 
Църквата би трябвало да бъде просто дубльор на социалното министерство 
или на социалната служба. И единственото  преимущество ще бъде, че ще 
бъде по-гъвкава структура от службите. 

Аз изповядвам мнението, че Църквата има много по-висока мисия. Нейната 
висша служба е тъкмо социална, да интегрира в общност, да създава общ-
ност, а не просто да храни с хляб или просто да раздава лекарства. Може би 
това, което казвам, звучи сурово, то обаче идва от моята голяма ревност 
към високата мисия на Църквата. Мисля, че Църквата има много по-висока 
мисия – да спасява като интегрира в тяло, в общност. 

Това, което казвам, звучи трудно не за друго, а защото сме свикнали да 
асоциираме Църквата с тежка и голяма, обширна институция. Как да ин-
тегрира Църквата като семейство, когато тя е Българската православ-
на църква, „Руската православна църква”, „Вселенската патриаршия” – все 
едри институции. Не, Църквата в своя оригинал, в своя първообраз, е всяка 
отделна църковна общност, тази, която съществува на определено място, 
тази, която се събира в определен храм, тази, която след богослужение се 
събира, за да си говори, за да закусва, за да се радва, за да разговаря, за 
да се весели, една телесно обозрима общност, община. Ако приемем и се 
съгласим, че всяка Църква на определено място е пълната Църква, цялата 
Църква на това място, тогава няма да ни е трудно да се съгласим с това, 
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което казвам – че социалната мисия на Църквата е да прибира хората в 
своето тяло, да ги съчленява в своето тяло, да ги прави членове на своето 
семейство. Впрочем здравите църковни общности са тъкмо такива. Аз от 
два дни съм гост на българската православна общност в Хамбург. И веднага 
ще кажа, че независимо колко е богата или бедна тази църковна общност, 
дали може да направи един дълъг списък на кого е помогнала с храна, лекар-
ства, дом и т.н., тя непрекъснато върши своята социална дейност, защото 
тя вече е един малък социум. Казвам го с огромно удовлетворение – това са 
жизнерадостни и радостотворни хора, те са малцина, но живеят като прия-
телска общност, като семейство, следователно са църква. Отче Кръстине, 
пет души да дойдат в църквата и да се интегрират така, както вие сте 
интегрирани, другата година вие ще сте извършили много повече църковна 
социална дейност, отколкото ако се тормозите на колко хора сте могли да 
помогнете финансово, материално или така нататък. Влизайки във ваша-
та църковна общност, човек се чувства като отдавна очакван и сърдечно 
посрещнат гост, чувствам се като в църковно тяло, независимо кое от 
кое местно църковно тяло. Което означава, че вашата социална дейност в 
църковния смисъл на думата е изключително успешна. Аз дълбоко ви поздра-
вявам, сърдечно ви поздравявам с това. Онова, за което трябва да мислите 
за напред, може да ви отнеме много сили, но то е малкото, което трябва да 
направите, защото голямото вие вече сте направили. Вие имате интуиция 
за това какво е Църква и тази интуиция вие сте въплътили в реално църков-
но тяло. Да, имате тежката задача да приемате хора, които са ограбени и 
бити като в Притчата за Добрия самарянин, но и да нямате средствата, 
които Добрият самарянин е заплатил за лечението на пребития, вие имате 
дома, в който ограбеният и пребитият може да намери покой, може да наме-
ри уют. Сиреч вие сте изпълнили поръчанато ви от Господа, вие сте Църква. 
Защото социалната дейност на Църквата не е нищо друго освен да става и 
да бъде Църква. Всичко останало ще ви се придаде. Благодаря.

Х. К.: Проф. Янакиев, благодаря ви от името на слушателите и собствено от 
името на църковната община за духовната провокация, в която ни поставихте. 
Ще си позволя да го изразя по парадоксален начин: в крайна сметка социалната 
мисия не е ли една провокация, провокация, в която залогът е личното спасение?

Преди да продължим нататък, има включване от публиката:

– Името ми е Фолкър Шенк и говоря от името на Инициативата на безработни 
във Вилхелмсбург, т.нар. „Вилхелмсбургска трапеза”. Благодаря за притчите и 
за провокативната реч. Иска ми се да допълня следната перспектива: ние можем 
да предложим хляба, предлагаме и подслон, но нямаме езиковата компетенция за 
нашите български гости на нашата трапезата. В момента над 90% процента, 
или което ще рече конкретно 60–70 души, се хранят шест пъти седмично в на-
шата социална програма. Ние нямаме възможност да им дадем духовната храна, 
в резултат на което нашите гости не разбират, че това, което им предлагаме, 
е подарък, че тук има германци, които са в подобно състояние и също са зле, 
че ние сме християни и го правим от християнска гледна точка, тъй като бла-
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годетелите на този проект са Евангелската църква и изобщо християнската 
общност. Ние се сблъскваме в ежедневната си работа с проблеми в комуникаци-
ята си с нашите гости, те поставят условия, които ние не можем да изпълним, 
както и междуличностни недоразумения, ще го кажа направо: държат се несоли-
дарно. В този случай може да се каже, че те един другиму не дават това, кое-
то ние можем да им дадем. В тази връзка отправяме нашето желание, нашата 
представа онези от вас, които имат езиковата компетенция, да ни подкрепят, 
не материално, по-скоро духовно, за да можем да решим този проблем. За да мо-
жем заедно в името на Бог с християнска любов да си помагаме взаимно. Това е 
моето желание и предложение за съвместна работа и сътрудничество.

Х. К.: Много хубаво, че тази наша дискусия води до такива конкретни разговори 
и измерения на съвместна работа. Това ни дава възможност по-късно да про-
дължим темите. Отче Добромир, нека от това конкретно ниво да се обърнем 
към социалната мисия на Църквата ни в България. Когато четем дискусиите 
в пресата в България, остава трайното впечатление, че Църквата отсъства. 
Справедлива ли е според вас тази оценка?

Отец Добромир Димитров: Хората от Църквата са статистическа извадка 
от обществото, това не са някакви супермени или свръхчовеци. Г-н Караба-
джаков ми задава въпроса какво прави Църквата като институция. Истината 
е, че ние от една институция нищо не можем да получим. Но от една общност 
от хора, които излизат от собствената си самотност, можем да очакваме 
помощ и можем да станем част от тази общност. Защото се оказва, че дори 
хора с много пари и други материални средства имат нужда от социална 
помощ. Парадоксално е, че даже когато имаме много средства, много въз-
можности, ние изведнъж ставаме все по-бедни и по-бедни. Аз говорих с един 
монах, който е работил в Ню Йорк – преди да стане монах, е карал голям джип, 
имал е красива жена до себе си и много средства, но в душата му е била ис-
тинска пустиня. Угаждал си е с вещи, за да запълва тази празнота, която е 
имал в себе си. Накрая е достигнал до извода, че има нужда само от едно: 
това нещо той е получил единствено в монашеската общност, която му е 
помогнала. Православната църква няма някаква стройна структура, с която да 
помага, тя няма „Диакония”, няма „Каритас”, но тя има своите енории, чрез 
което се случва това. Заради това ние не можем да очакваме някаква концеп-
ция или някаква организация. Защото често пъти институцията подхожда не 
личностно, там има само една таргет група, на която се помага, но това си 
остава едно ниво, което не е ниво на общение. Аз съм бил 7 години свещеник 
в една от големите болници в България и съм виждал как Църквата помага с 
това, което всъщност е тя. Мисията на болничната църква беше всъщност 
мисията на една енория. Ние се събирахме всяка събота, за да отслужваме 
светата Литургия. Сряда, четвъртък и петък посещавахме болните и канех-
ме онези, които можеха да стават, да дойдат на Литургия в събота. За три 
години част от тази енорийска общност бяха болни, близки на болните, както 
и други станали част от общността, създадена от тази мисия. Общността 
събираше средства за лекарства, тази общност подслоняваше, тази общност 
утешаваше, мнозина от нея вече с Божиите ръце, но тя по никакъв начин не 
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беше институционализирана. Така е и за повечето живи общности в България. 
За съществуване на тази общност е нужно обаче и добра логистика. И аз 
виждам как тази жива евхаристийна общност в Хамбург може да получи та-
кава логистика от „Каритас” и „Диаконията”. За което аз се надявам те да 
могат да помогнат за чисто практическите неща. Позволете ми да разкажа 
два кратки случая от моята мисия.

Веднъж влязох в една стая, където имаше един стар човек. В България веро-
ятността в една болнична стая да влезе свещеник е много малка, 1:1 000 000. 
Виждайки ме на прага, този човек ме помоли само за едно нещо – да сменя 
каналите на телевизора. Когато го направих, той ми благодари и беше замаян 
от това, което вижда по новия канал. Тръгнах си и бях потресен от това, че 
този човек не пожела да говори с мен. Исках толкова много неща да му кажа, 
а той избра телевизора. Всеки има право на избор и Църквата без никакво 
насилие трябва да изслушва. Вторият случай, който ще ви разкажа, е от онко-
хирургията. По време на посещенията си попаднах в една стая, където имаше 
човек, свързан с различни апарати. Когато той ме видя, ми каза, че е по-добре 
да си намеря друга работа. По-добре било да взема една мотика и да копая, 
отколкото да обикалям и да лъжа хората, че Бог съществува. Той ме ругаеше 
и обиждаше през цялото време, наведох глава и излязох. След няколко дни пак 
посещавам болните и отново се натъквам на него, той отново започва да ме 
обижда и да ме ругае, отново ми казва да си търся друга работа. След като 
излязох, си обещах никога повече да не пристъпя прага на тази стая, идеше 
ми направо да го удуша с кабелите на апаратурата. Следващата седмица 
пак попадам на него, защото бях забравил в коя стая е настанен, и отново 
се случва същото. И така аз започнах да му говоря, че той видимо не вярва в 
този бог, в който аз вярвам, но аз няма да го оставя. Той ми отвръща: това 
са глупости. След още една седмица пак влизам в стаята му, отново бях заб-
равил. Този път човекът е видимо зле. И тогава той ми казва: „Отче, моето 
има е Жеко, молете се за мен”. Моята незлобивост и смирение показаха, че 
Църквата е нещо много по-различно от всички институции. Тези два случая 
не могат да бъдат част от някоя институционална препоръка. И аз виждам 
ценността на мисията на Църквата по този начин. Защото този човек от 
Притчата за самарянина, за когото проф. Янакиев говори, е анонимен. Той 
дава средства, а после иска да доплати, ако впоследствие нещо е похарчено 
в повече. Това трябва да извира от нас като християни. Всеки човек е като 
Христос, като Иисус Христос, като нашето друго аз – а за нас като христи-
яни – като нашия живот. Така че, господин Карабаджаков, аз не мога да ви дам 
отговор, но мога да споделя моя опит. Аз в момента не бих се върнал отново 
на такова служение, прекарах седем години, които бяха изключително трудни 
за мен, през които много често оставах сам в служението, а това е служе-
ние, за което човек трябва да е духовно здрав, също така е нужна голяма 
общност, която да носи товара на служението. Иначе, ако такова служение 
служи на егото ни, ако го извършваме, за да потвърждаваме егоизма си, т.е. 
ние може да сме християни, които в собствените си очи са много велики с 
това как помагаме на другите, можем да обективизираме другия, правейки го 
част от нашето благочестие. Това са мислите, които мога да споделя с вас.
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Х. К.: Разбира се, че въпросът ми беше по-скоро провокация, след като проф. 
Янакиев започна с провокация! Сега ми се иска да сменя перспективата: днес 
честваме един празник. 24 май е денят на кирилицата, както и на славянска-
та култура. Нашата община носи името и има за покровители светите братя 
Кирил и Методий. По някакъв начин делото на Кирил и Методий, погледнато от 
днешния ден, е също така социална мисия. В такъв смисъл, професор Каприев, 
къде виждате шансовете за една задълбочена, активна социална мисия през 
утвърждаване на културната идентичност на българите.

Георги Каприев: Странно чувство е да говоря пред сънародници на немски език, 
това винаги е свързано с грешки, ала днес тук са нашите немски приятели и те 
не са задължени да разбират български език заради нас. Да, имах намерението 
да говоря за социалната активност, за социалната активност на Църквата, 
за социалната активност на Българската православна църква, но без да бого-
словствам – недейте да разбирате, че не бих могъл.

По тази причина ще започна с един цитат от коалиционния договор между ХДП 
и СДП от 2013-а, който стои в основата на днешното немско правителство. 
Там пише, че мигрантите имат съществен принос за немската култура. По ка-
къв начин? Като стават п германци от самите германци? Това ли е пътят? 
Не вярвам да е мислено по такъв начин. И сега ще поставя въпроса така: какво 
му е специфичното на този принос през перспективата на Църквата и по-спе-
циално на Православната църква. Сред темите на предстоящия Всеправосла-
вен събор през 2016-а четем: глобализацията, икономическата инфраструктура, 
социалната ситуация на човека в света. Поставя се с емфаза въпросът за 
човека в нужда, ще се постави въпросът за връзката между душеобгрижване 
и социалната работа. Как изглежда това от православна перспектива? И днес 
тук, в Германия, се направи разликата между работа със и във общността, от 
една, и социална работа, от друга страна. Намирам това разграничение за 
анахронизъм. Отдавна е преминало времето, в което на вярата и религиозна-
та принадлежност се гледа като на частно дело. Те не са частни дела. Те са 
основен елемент в персоналната и групова идентичност и дейност. Как живее 
Православната църква изобщо? Православната църква живее регионално по уни-
версален начин. Тя живее така, тя не се управлява така. Тя е универсална чрез 
своята поместност. Това е спецификата на Православната църква и точно 
това е спецификата на културното  присъствие, както и на всеки отделен 
православен човек.

И с това ще приключа, за да можем да навлезем в дискусията. С две думи, при-
носът на православните се състои в това, че те живеят и изявяват своята 
регионална култура по универсален начин.
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Марио Коев

ПРАВОСЛАВНОТО	ХРИСТИЯНСКО	

БОГОСЛОВИЕ	И	НАУКИТЕ.	

НЯКОИ	ОСНОВОПОЛАГАЩИ	

ПРОБЛЕМИ

1. Християнство и наука – полета на взаимодействие

Въпросите, които ще се опитаме да поставим в тази статия, без изобщо да ги 
изчерпим, са свързани най-вече с отношенията между съвременното православ-
но богословие и научните теории, факти и идеи. В този смисъл може да се каже, 
че темата е предимно методологическа, въпреки че без поне принципно изясня-
ване и на същността, и на актуалните носители на тези отношения никаква 
методика в строгия смисъл на думата не би била възможна. Доколкото говорим 
за богословско отношение обаче, можем да приемем, че най-малкото откъм ис-
торико-философското поле на догматиката (която тук е и аксиоматичната ни 
основа) притежаваме подходящия и завършен сам по себе си инструментариум. 
Следователно проблемът, както ни изглежда на „първо четене”, е да открием 
начина/начините за коректна интерпретация на научното през призмата на 
християнското учение за битието, за мястото и значението на човека в него, 
за смисъла на живота и т.н.

Ако погледнем исторически взаимодействията между наука и религия през пос-
ледните най-малко 200 години, ще установим, че те са „концептуално нерав-
ностойни”. Какво имаме предвид? Преди всичко факта, че по същество бого-
словието е поставено в ролята на защитаващия се, което означава, че то по 
необходимост „стеснява” идейните си хоризонти в рамките най-вече на аполо-
гетиката. От една страна, това е логично и естествено, от друга обаче, пора-
ди това и апологетиката постепенно възприема определени, наложени  отвън 
и повече или по-малко чужди за нея концептуални и методически инструменти, 
а това значи чужд за нея език и съответна светогледна парадигма. Така 
тя лесно може да се превърне или в своеобразна „противонаука”, или, обратно, 
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в някакъв „интелектуално-мистичен” конформизъм, променящ се непрестанно 
според развитието на науките. И доколкото апологетиката не е нещо само по 
себе си, на практика в тази роля бива поставено християнството изобщо и в 
частност mравославието. А същинският проблем е, че не научното, а негови-
те интерпретации са теоретичното поле, което следва да бъде собственият 
предмет на апологетичното усилие и на християнското осмисляне.

Как обаче да разделим научното от неговата интерпретация, и то с презумпци-
ята, че те непременно си противоречат? Разбира се, че това е и невъзможно, 
а и дълбоко погрешно. От своя страна веднага можем да се запитаме – има ли и 
изобщо такова нещо като „наука-в-себе-си”, съществуваща независимо и извън 
интерпретацията. Тези и подобните на тях въпроси са, разбира се, от компе-
тенциите на философията на науката, а не собствено на отделните научни 
дисциплини. Следователно диалогът между християнството и науките би тряб-
вало да се разгръща в тази плоскост. В противен случай и никакъв диалог не би 
имало, защото богословският дискурс не може да взаимодейства едновременно 
с всички научни дисциплини и с всяка от тях поотделно, а и това изобщо не е 
работа на християнското богословие само по себе си.

Нека тук дадем един пример за нещата, за които говорим. Според едно наб-
людение на Хюз (Hughes) квантовата механика по същество е математическа 
теория1, т.е. извън езика на математиката тя не би била възможна за каквото 
и да било разбиране, доколкото е извънопитна и неинтуитивна. Тоест нашето 
описание на реалността и самата описана реалност са неразчленими, но не в 
порочен кръг, а в разгръщаща се спирала.2 Така по отношение на ситуацията в 
изследванията в атомната физика Хайзенберг пише:

„... трябва да помним, че онова, което наблюдаваме, не е природата сама по себе 
си, а природата, явена чрез нашите методи за изследване”3.

Според Копенхагенската интерпретация, или т.нар. Копенхагенска школа във 
физиката, по същество в квантовата теория ние достигаме границата на оно-
ва, което можем да знаем. Да се опитаме да преминем отвъд тази граница 
означава да отговорим на въпроса: как можем да се надяваме да знаем нещо, 
което е непознаваемо? В този смисъл физиката потъва в метафизиката.4 Нилс 
Бор обобщава:

„Това не е квантов свят. Това е само абстрактно квантовофизическо описание. 
Погрешно е да се мисли, че задачата на физиката е да разкрие как природата е. 
Физиката показва какво можем да кажем ние за природата”5.

1  Mackinnon, Edward. Schwinger and the Ontology of Quantum Field Theory. Published online: 22 Decembre 
2007, Springer Science+Business Media B.V., 2007, p. 298.
2  Mackinnon , Edward. op.cit., p. 301.
3  Baggot, Jim. The Quantum Story. A History in 40 moments. Oxford University Press, 2011, p. 109.
4  Baggot, Jim, ibid.
5  Baggot, Jim, op.cit., p. 110.



2014 / брой 10 (97) Есен

33

Следва да се разбира обаче, че тези изказвания далеч не приветстват някакво 
„завръщане” към метафизичните, а още по-малко към богословските обяснения 
на света. Тъкмо обратното, логическият позитивизъм, характерен за Копенха-
генската школа, както и по същество „мекият” философски прагматизъм на Бор 
рязко отхвърлят идеята за каквито и да било метафизически концепти, що се 
отнася до онова, което стои отвъд границите на научното познание. Би било 
изключително наивно тези и подобни на тях твърдения да се ползват безкри-
тично за апологетични цели в богословието – един метод, който все още е ши-
роко разпространен и често заблуждава неподготвения читател. Проблемът при 
този подход е, че не взима предвид изходните предпоставки на едно или друго 
твърдение и когато те бъдат включени, апологетиката рухва в самия си опит 
за рационална критика. Впрочем тук имам още едно основание за несъгласието 
си с онези, които смятат, че християнството и християнската вяра са нещо 
„просто и ясно” и че няма какво толкова да се говори по темата. Те на практика 
игнорират всичко онова, което съставлява самата история на Църквата, а и на 
човека изобщо. Горе цитираните изказвания например имат далеч по-пряка и об-
щокултурна връзка с определени философски течения и спорове от началото на 
ХХ век върху онтологията и теорията на познанието6 и за да се премине от тях 
към собствено интелектуално-богословска критика и в частност към метафи-
зично и есхатологично проблематизиране, въпросите трябва да бъдат положени 
в контекста на цялостната динамика на философско-богословското мислене. В 
противен случай богословието като екзистенциален акт на човека губи едно от 
съществените си съдържания – разума, и става „културно нямо”, неисторично.

На следващо място трябва да се каже, че поради посочените дотук специфики 
на теоретичното мислене не е възможно да се отъждествяват научно мислене 
и светоглед. Казано най-кратко, няма научен светоглед. Това е същото, ако 
се твърди, че съществуват математически и пр. светогледи. Всяка претенция 
за различаване на научно от ненаучно губи своите основания при едно такова 
допускане.

Тъкмо напротив, субективните светогледни ориентации, които не могат да бъ-
дат „безостатъчно премахнати” при интерпретацията на научните факти, в 
голяма степен мотивират несъзнателно твърденията, че има нещо такова като 
научен светоглед. Може да се каже, струва ми се, че „научният светоглед”, как-
то често са склонни да определят и да „оценностяват” отношението си към 
битието преди всичко някои учени атеисти, по своята същност е следствие от 
свръхинтерпретация на едни или други научни теории (в строгия смисъл на ду-
мата) и факти, както и обикновено от базисно непознаване на християнството 
и на неговото богословско учение.

Следователно разговорът между християнството и науката е по същество раз-
говор между светогледи и между съответните им изходни аксиоматики (неза-
висимо от това дали си даваме сметка за тях, или въобще не ги познаваме). И 

6  По темата виж например статията на Димитър Цацов Онтологизмът на Ремке – Михалчев в „Онтологията 
през двадесети век”, Фабер, 2007, с. 13-36.
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тук не може да става дума за религиозен и научен светоглед, а само за различни 
философски светогледи.

2. Разомагьосването на света

Ако се съгласим с последното твърдение, ще трябва да приемем и че съвре-
менната западна цивилизация въобще „крепи” себе си върху един огромен мента-
лен разлом, чиито начала могат да бъдат проследени поне до Нютон и Декарт 
и който може да бъде определен като разомагьосване на света. Разомагьосва-
нето на света най-общо може да се изкаже като безвъзвратно лишаване от 
сродеността и доверчивото отношение на човека към околния свят.7

„Запазеният фрагмент от предговора към Трактата за вакуума (на Блез Пас-
кал, б.м., М. К.) възхитително показва непреодолимата пропаст между науката 
и теологията. Доведеното докрай спекулативно разсъждение има само едно 
абсолютно необходимо и математическо заключение: самоунищожаването на 
собствените основания. Пропастта между философията, при която разумът го-
вори за самия себе си, и теологията, която говори от позицията на вярата, е 
непреодолима... „Нашият Бог е скрит Бог.” Ханс Блуменберг проницателно отбе-
лязва, че „модерността не започва като епоха на мъртвия Бог, а като епоха на 
скрития Бог, на Deus absconditus: ала скритият Бог е един прагматически почти 
мъртъв Бог”. В Мислите на Паскал откриваме първото модерно провъзгласяване 
на „смъртта на Бога”, което ще бъде подето от Хегел, Ницше и Хайдегер. Това 
„смърт” е необходимо следствие от унищожаването на традиционния образ на 
природата, от разпадането на здравата теоретична катедрала на света на 
безбройните хаотични tourbilions на елементарните частици.”8

Deus absconditus (скритият Бог) не е същото като agnostos Theos (непознавае-
мия Бог). На пръв поглед скритост и непознаваемост като че ли са едно и също, 
но това не е така. Скритостта предполага дирене на скритото, непознавае-
мостта – отказ от каквото и да било дирене. От друга страна обаче, не бива да 
забравяме, че „скритият Бог” и „непознаваемият Бог” все пак са един и същ Бог. 
Това означава, че чрез тези определения не изказваме различни Негови „модуси”, 
а на практика възможности и невъзможности за релация между Него и човека 
от гледна точка на човека. Така разговорът неминуемо и логично преминава в 
питания само за човека и за неговите възможности за познание, доколкото пи-
танията за Бога се разглеждат по-скоро като „отправна точка” и като „лост, с 
който да бъде повдигната Земята”. Тоест скритостта, а не непознаваемостта 
е онова, което мотивира движението и усилието на разума. Разумът обаче е 
рационален по определение, освен това той работи „вътре” в оформилата го 
култура. Казано по друг начин, не съществува човешки-разум-изобщо и това 

7  Градев, Владимир. Между абсолютното тайнство и нищото. С., Св. Климент Охридски, 2007, с. 50: „Векът на 
Декарт и Нютон е време на решително разомагьосване на природата. Новата наука безцеремонно сваля като 
противоречащи на принципите на механиката субстанциалните форми, скритите сили, вписаните в реда на 
вселената цели. Картезианското съмнение безвъзвратно лишава човека от сродеността и доверчивото отно-
шение с околния свят”.
8  Градев, Владимир, цит.съч., с. 51-52 и сл.
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най-ясно се вижда при случаите на деца, отгледани от животни, или пък напълно 
отделени от обществото от самото им раждане.9 Инструментите, с които 
той работи, са културни инструменти и на първо място това важи за езика. 
Съзнателното мислене е езиково мислене. По този начин скритостта на Бога 
постепенно се отъждествява с Неговата непознаваемост (а по-нататък и 
с Неговото несъществуване). Вероятно това е една от причините учението на 
Православната църква за божествените нетварни енергии да е толкова труд-
но за възприемане и „екзотично” от гледна точка на западната богословска 
и философска традиция. Онтологичното „изравняване” на понятията ‘скрит’ и 
‘непознаваем’ прави това учение едва ли не абсурдно. Тук виждаме практически 
пример за разликата между метафизика и онтология, върху която настоява Ле-
винас и която в случая е несъществуваща.

Това само по себе си променя и дори, бихме казали, подменя принципно поняти-
ето, „идеята” и за телеология, и въобще за богословие. Deus absconditus вече 
е своеобразен „разпадащ се Бог” именно в безбройните хаотични tourbilions на 
елементарните частици. Метафизичните възгледи за телеологията на битието 
постепенно се „онтологизират”, което логично довежда и до припокриването 
на закономерността с телеологията. Радикално се променя гледната точка: 
от „има закони, защото (преди това) има метафизичен смисъл” тя се обръща в 
„има метафизичен смисъл, защото (преди това) има закони”. И двете твърдения 
са рационални, ала ако първото трансцендира отвъд границите на разума, тъй 
като е метафизично твърдение, второто изисква логическо и научно разкриване 
на връзката между метафизичен смисъл и закон във границите на разума (дали 
не може да се каже, че още оттук започва по-късното полагане на смисъла 
като феноменологичен хоризонт). В крайна сметка, ако смисълът се приема като 
крайна метафизична и есхатологична цел на битието, той е невъзможен за он-
тологическо и научно разкриване поради своята радикална трансцендентност. 
Така вече самото ratio на вярата се компрометира (следвайки горепосочения 
смислов строй), доколкото не може да аргументира докрай собственото си нали-
чие-във-вярата. Изглежда така, сякаш вярата следва да бъде единствено и само 
ирационална и неразумна. Оставен на себе си, разумът все пак не може да се съ-
гласи с толкова неясна и двусмислена роля в живота на Църквата, което в съот-
ветния контекст все още значи и в културата. От друга страна, той не може и 
просто да се „върне” към някаква предишна гледна точка, тъй като това не би 
премахнало вече разкритите напрежения, а ще е проява точно на неразумност 
и на слабост. Разумът работи с езика, с понятията и категориите, с отноше-
нията помежду им, той няма други инструменти, чрез които да „битийства” и 
да формира и изказва представите и разбиранията за света, човека и живота. 
По този начин постепенно телосът, метафизичната цел на битието се редуци-
ра до диференциално понятие, работещо единствено „вътре” в пълнотата на 
съществуващото. Следствията от този „произволен онтологизъм” (Левинас) в 
антропологически аспект оттук са, че изначалното битийно равенство между 
хората, което се мотивира по силата и на богосътвореността, и на богоосино-

9  Съществуват средновековни арабски експерименти, при които деца от раждането им са отделени от вся-
какво общество с цел да се види дали ще проговорят на „истинския”, на „божествения” език. Б.а.
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веността им, се релативизира в безкрая на Космоса и неговите закони, с други 
думи – превръща се в „отрицателно” онтологично понятие. „Отрицателност-
та” му се изразява не в несъизмеримостта между Бог и човек (една несъизмери-
мост, която в религиозния опит и светоглед е снета чрез Боговъплъщението), а 
парадоксално, в обратното – равенството започва постепенно да се мисли през 
схващането за онтологичната съизмеримост между човека и Космоса. Точно 
съизмеримостта ужасява, но едновременно с това увлича разума, защото в този 
модус той всъщност не е „отречен”, а само поставен пред своеобразен избор 
на типологична граница. И ако в езическия, политеистичния светоглед съизмери-
мостта сублимира в антропоморфното обожествяване на природата и по този 
начин се удържа, да речем, в етоса на вълшебното и ритуалното, то сега тя се 
„механизира”, о-без-душа-ва се. Социалното неравенство между хората напри-
мер, което е откривало своя смисъл и траенето си в живота в есхатологичното 
равенство пред Бога, вече няма върху какво да се основе освен върху собстве-
ното си наличие. Оттук е лесно и логично правилата и характеристиките на 
социума да започнат да се разглеждат само като вид „отражения” на законите 
на природата, нямащи никакво отношение към човека като човек. Струва ни се, 
може да се каже, че дълбинният патос на разомагьосването, изместващ посте-
пенно координатите на човека в битието изобщо, довежда до полагането на це-
лия човек върху олтара на абстракцията. Това изглежда странно, защото може 
да се каже, че няма нищо по-абстрактно от метафизичното полагане. Трябва да 
напомним обаче, че метафизичното полагане в своя християнски практически 
модус е по-скоро или по-често апофатично, а християнският апофатизъм е есха-
тологичен и екзистенциално позитивен, тъй като, казано на границата на въз-
можностите, „компрометира” субекта в простата му наличност на биологичен 
индивид, извеждайки го на пътя към есхатологичната ипостас. От своя страна 
и философски погледнато метафизичното отношение не е представа и затова 
не може да бъде и отрицание в някакъв чисто диалектически порядък.

3. Homo absconditus

Обаче „чисто” онтологичното полагане пряко ни отвежда към идеята за универ-
салността, но тази универсалност е безлична.10 Ако използваме понятията на 
Левинас, универсалността е ‘тоталност’, която не е ‘безкрайност’.

„... Идеята за безкрайността прави изключение с това, че нейният ideatum пре-
вишава своята идея, докато при нещата не е изключено пълното съвпадение 
между тяхната „обективна” и „формална” реалност... Безкрайността е харак-
теристика на трансцендентното битие именно като трансцендентно... Да се 
мисли за Безкрайното, за Трансцендентното, за Чуждото, не означава следова-
телно да се мисли за обект. Но да се мисли за това, което няма очертанията 
на обект, значи всъщност да се прави нещо повече и по-добро от мисленето... 

10  Тук няма да говорим за онтологическото обяснение на общовалидността на общите понятия, където те са 
отнесени не към човешката природа, а към единството на тяхното метафизическо праоснование. Един специ-
фичен платонизъм, който обаче от християнска гледна точка според нас може да бъде подвеждащ. По-подроб-
но по темата: Бояджиев, Цочо. Плитон и „елинската теология” във: „Ars и Scientia през Средновековието”. Одри, 
2006, с. 36-48.
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Платон говори за ценността на делириума, който идва от Бога – говори за 
„окриленото мислене”. Делириумът тук няма ирационалистично значение; той е 
само божествено по същността си скъсване с навика и конвенцията”11.

Тоталността на универсалното, явяваща се пред разума като отношение на 
тъждественост, всъщност означава да се мисли за битието преди същест-
вуването. Да мислиш битие-преди-съществуване, както отбелязва и Левинас, 
не е ли същото като да казваш „Аз мога” преди „Аз съм”? „Мога-преди-да-съм” 
е отношение единствено със себе си, което от богословска гледна точка е 
класическа дефиниция за демонична „интенционалност”. Тук имаме идея за 
свобода, изпразнена от каквото и да било отношение с друго, а следователно и 
абсолютно несправедлива. Няма как да се усъмниш в един Аз, който не е – с други 
думи, ideatum-ът на свободата тук превишава своята идея, което видяхме при 
безкрайността. От това следва, че свободата се предполага като безкрайна, 
ergo, независима от което и да било отношение. В частност това показва и как 
всеки опит за отрицание на релативността на нравственото в човешкия свят 
по същество е скрито движение именно към този тип схващане за свободата и 
колко е опасно всъщност неразбирането му, когато се опита да се аргументира 
богословски и да се изведе едва ли не като християнски морал.

„Следователно това е тъкмо онази еднородност, която ние никога не откриваме 
у човека... Всички така наречени определения на човека не са нищо друго освен 
празни спекулации, дотолкова, доколкото не се основават и не са потвърдени 
от опита ни за него. Няма друг възможен път за изучаване на човека освен чрез 
изследването на неговия живот и поведение. Но това, което откриваме тук, се 
съпротивлява на всякакъв опит за включване в една-единствена и елементарна 
формула... Човекът не притежава „природа” – нито е просто и еднородно съ-
щество. Той е странно образувание от съществуване и несъществуване. Него-
вото място е между тези две пределни състояния.

Следователно има един-единствен подход към тайната на човешката природа: 
този на религията. Религията ни казва, че съществува един двойствен човек – 
човекът преди и след грехопадението... Изложеното тук няма претенцията за 
теоретическо решение на проблема за човека. Религията не би могла да предло-
жи такова решение... Онова, към което тя се отнася, е някаква смътна и мрач-
на история: историята на греха и човешкото падение. Тя разкрива един факт, 
за който не е възможно никакво рационално обяснение... Богът, за когото тя 
говори, е един Deus absconditus, един скрит Бог. От това следва, че неговият 
образ – човекът, не би могъл да е нищо друго освен мистерия. Човекът също 
остава homo absconditus.”12

Именно този homo absconditus според нас е основният „проблем” на съвременно-
то общество; може да се каже, че той е и онзи разлом в основите на западна-

11  Левинас, Еманюел. Тоталност и безкрайност. С., Св. Климент Охридски, Център ACCS, 2000, превод от френ-
ски език Мария Димитрова, с. 25.
12  Касирер, Ернст, Изследване на човека. С., ГАЛ-ИКО, 1996, превод Георги Апостолов, с. 28-29.



38

Проблеми на Православието

та цивилизация, за който стана дума. Това ще рече, че практически днешният 
свят няма нито идея13 за човека, нито пък каквото и да било приблизително 
единно разбиране за смисъла на неговия живот, а съответно и за смисъла на 
съществуването изобщо. Така всъщност фундаментът на разговора между хрис-
тиянството и науките е проблемът за човека, а не просто или само за едни 
или други частни страни от техните взаимоотношения. Макар и парадоксално 
на пръв поглед, но ще си позволим твърдението, че в съвременната култура 
липсва културен фундамент. Нещата, които определяме с понятия като глобали-
зация, мрежово общество и пр., не могат да играят ролята на такъв, доколкото 
са следствия, а не причини. И тук не става въпрос за това дали тези следствия 
са „добри” или „лоши”, „религиозни” или „антирелигиозни” и т.н., а за факта, че 
те все още не са осмислени в техните дълбочини и евентуални следствия. От 
тази гледна точка смятаме, че православното християнство има какво да даде, 
стига, разбира се, да не бъде поставяно – и да не се самопоставя – от една 
страна, в ролята на носител на „средновековната изостаналост” и подобните 
на нея безсмислици или, от друга, в позицията на една „инструментализирана 
религиозност”, която превръща човека от субект и личност в обект на своеоб-
разна „асоциална”, а напоследък често на практика и еретична14 индоктринация.

13  Разбира се, такъв голям разказ е невъзможен днес. Но ние не говорим за „съставянето” на някакъв голям 
разказ в смисъла на идеологическа парадигма, а за разгръщането на по възможност непротиворечиви, било 
то и парадоксални понякога общи изходни антропологически, екзистенциални, социални и т.н. измерения. Б.а.
14  Еретична от гледна точка на учението на Православната църква. Б.а.
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ДУХОВНИЯТ	СМИСЪЛ	НА	

ВИЗАНТИЙСКАТА	МУЗИКА	

ЗА	ПРАВОСЛАВНОТО	

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Това, което музиколозите наричат „византийска музика“ или „псалмодия“, в бъл-
гарската богослужебна практика най-често с любов се назовава „източно цър-
ковно пение“ или просто „черковно пение“. От поместните православни църкви 
до днес е запазена традицията на осмогласното литургично пеене единствено 
в гръкоезичните поместни църкви, при арабоезичните православни християни и в 
Българската църква. В последно време в Румъния, Сърбия и бившата югославска 
република Македония (БЮРМ) има опити тази традиция да бъде възстановена, но 
с неголям успех. Дори в бившата югославска република Македония (БЮРМ) въз-
растните хора със сантимент говорят за това древно литургично пеене като 
за „българското пеене“, тъй като в епохата на Българската екзархия се запаз-
ват напълно богослужебните специфики, наследени от Вселенската патриаршия. 
След завземането на тези територии от Сръбското кралство след Втората 
балканска война постепенно това пеене е изместено от сръбското, тъй като 
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сръбските епископи го смятат за елемент от българското влияние в региона. 
В България то е традиционно, но често, от времето на големите вълни руска 
емиграция в страната в края на Първата световна война и до 30-те години на 
XX век, бива заменяно с хорово многогласно пеене от западен тип. Макар и тра-
диционно за региона и за страната ни, понякога то бива наричано с немалка доза 
предразсъдък „гръцко пеене“ или дори „ориенталско“ или „турско виене“.

Колкото и чудно да звучи за нас обаче, през последните два века дори и в Гърция, 
която днес несъмнено дава едни от най-добрите образци за приложение на тази 
специфична литургична музика, мненията за нея не са винаги еднозначни. По-
добно на отношението на нашия голям възрожденски писател и интелектуалец 
Иван Вазов, който с презрение описва „мрака на православната икона“ в сравне-
ние с „изяществото на ренесансовата живопис“, и доста гръцки интелектуалци 
на XIX и началото на XX век гледат с пренебрежение както на византийската 
иконография, така и на източното църковно пение. Известни съвременни учени 
като Алекос Папаянопулос1, Емануил Роидис2 и др. говорят за него като за „но-
сово мрънкане“, което изобщо не може да се сравнява с възвишените музикални 
достижения на Европа в лицето на Моцарт, Росини и Бах. Още през XIX век 
обаче, по времето на създаването на гръцката модерна държава, се правят 
многократни опити за внасяне отвън в Литургията на многогласното пеене по 
европейски образец паралелно с организирането на социалния живот по приме-
ра на европейските страни. Църковната монодия, едногласното лигургично-мо-
литвено пение, се гледа понякога с пренебрежение като църковната музика на 
селските и изостанали региони. За нея се говори като за музика на не особено 
култивирани по европейски хора. Дори основоположникът на византийските и 
поствизантийските изследвания в Гърция Константинос Сатас в едно свое из-
следване за театъра и музиката във Византия твърди, че в храма „Св. София” 
в Константинопол не може да не се е пяло многогласно, въпреки че нямаме по-
ложителни доказателства за такова нещо. Просто многогласното хармонично 
пеене е „много по-възвишено“ от едногласното.3 Тази теза и дори разширена до 
твърдението, че във Византия до падането на Константинопол литургичната 
музика е като цяло политонична, поддържа и известният музиколог от същия 
век Йоанис Цецис.4 Едногласното пеене по онова време дори бива наричано от 
някои изследователи „турско“, „арабско“ или дори „персийско ридание“. Достига 
се дотам, че Светият синод на Еладската архиепископия се налага да пресира 
тези настроения, като забрани многогласното пеене на два пъти – през 1870 
и 1877 година.5 Няма да привеждам мненията на румънски и сръбски интелек-
туалци от XIX век по този въпрос, защото самата литургична практика след 
насилственото отстраняване на източното църковно пение от храмовете на 

1  Вж. Ἀ. Παπαγιαννόπουλος, «Ὑμνῶ τῷ Θεῷ μου ἁρμονικὰ ἕως ὑπάρχω». Φωνόγραφος ΙΔ΄ (1995), 21-24.
2  Вж. Ἐ. Ροΐδης, «Ἡ πάπισσα Ἰωάννα». Στο Ἅπαντα Α΄, Ἀθῆναι 1978, 159, 195.
3  Вж. Κ. Σάθας, Ἱστορικ ν δοκίμιον περὶ τοῦ θεάτρου καὶ τῆς μουσικῆς τῶν βυζαντινῶν, ἐν Βενετίᾳ 1879, 258.
4  Вж. Ἰ. Τζέτζης, Περὶ τῆς κατὰ τὸν μεσαίωνα ἱερᾶς μουσικῆς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1882, 16 сл. Всъщност 
Цецис следва линията на един кръг автрийски музиколози, които успяват да увлекат редица гърци, работещи 
на Запад в средата на XIX век в областта на история на музиката. Вж. Χρ. Σταμούλης, «Τὸ λειτουργικὸ ἦθος τῆς 
βυζαντινῆς μουσικῆς». Φωνόγραφος ΙΣΤ΄(1995-1996), 78-79.
5  Вж. Γ. Παπαδόπουλος, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ’ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Ἀθῆναι 1890, 456-457.
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тези поместни църкви говори достатъчно. В Русия неговата разновидност в 
лицето на т.нар. „болгарски роспев“6 и специфичните руски речитативи бива 
заменена още по времето на цар Петър Велики със западни хорове по образеца 
на протестантското и католическото църковно хорово пеене. Очевидно руската 
аристокрация е скучаела на службите и стремежът е бил да се привнесе повече 
музикална пищност и светскост поне в големите градски храмове.

Отричането на източното църковно пение на Балканите, както може да се 
предположи, съвпада с епохата, в която Руската империя започва да оказва 
значително влияние в Османската империя, като получава след средата на XIX 
век правото на опека над всички християни в Османската империя, не само над 
православните. Също така този процес съвпада с постепенното навлизане на 
идеята за модерна европейска държавност при отделните православни народи. 
Това развитие, разбира се, е съпроводено със следването на готови модели за 
организиране на образованието и почти всички аспекти на градския живот по 
образеца на Русия и Западна Европа. Естетическите образци за следване, заим-
ствани оттам, не познават музикални форми, подобни на източното църковно 
пение, ползващо малоазийски ладове, идващи от Средновековието и дори от 
Античността. То започва в очите на някои нови творци да изглежда „ретро“, 
неевропейско, недостатъчно асоциирано с естетиката на западната културна 
среда и да се свързва с травматичното минало от османското време. Така, къде 
гласно, къде негласно, както тази литургична музика, така и иконографията бива 
поне за век, а някъде и за повече, отречена като израз на богословски етос и 
духовен опит. Църковното изкуство започва да се мери с критериите на свет-
ското, да се гледа по-скоро като обект на естетическа наслада и по-малко като 
плод на духовния опит на светците и свидетелство за присъствието на Божи-
ята благодат. Да не забравяме, че самите римокатолически и протестантски 
концепции за Божията благодат са доста различни от православната.

Някой би казал, че всъщност въпросът за църковната музика или като цяло из-
куство не е догматически и не би следвало в такава степен да служи като 
критерий за църковно съзнание и православие. В крайна сметка защитниците 
на употребата на политоничната западна музика в Литургията цитират 75-и 
канон на Трулския събор (690–691). Текстът гласи: „Желаем ония, които идват да 
пеят в църквите, да не употребяват безпорядъчни викове и да не насилват при-
родата си до крясък, нито да избират [мелодии или мотиви] из несъобразното и 
несвойственото на Църквата, а с голямо внимание и умиление да пеят на Бога – 
надзирателя на тайното, понеже свещеното слово учило синовете на Израиля 

6  Преди едно десетилетие сред български композитори, набедени за „църковни“, се разгърна кампания за 
„възстановяване“ на т.нар. „болгарски роспев“ в българските църкви и отстраняване на източното църковно 
пеене като някакво нездраво „гръцко влияние“ в богослужението на БПЦ. Разбира се, такова едно мнение е 
откровена глупост, тъй като с названието „болгарски роспев“ означават византийското църковно пеене хрис-
тияните в Молдова, Украйна и Русия в епохата след падането на България под османско владичество. Те несъм-
нено са привнесли в този „роспев“ и редица елементи от местната музика в онези региони. Очевидно е, че те 
го наричат „болгарски“, тъй като вероятно е бил преподаван от певци, респ. монаси, дошли от България, а не 
от самата Византия. Ако те бяха подходили както въпросните български „църковни“ композитори, щяха да се 
откажат от „болгарския роспев“, защото не е нито молдовски, нито украински и още по-малко руски.
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да бъдат благоговейни7.

Тук не се казва изрично дали музиката в Църквата да е монодийна или полифонич-
на. Онова обаче, което е важно в този канон, е следното. Той съвсем ясно забра-
нява да се ползват в Църквата хармонии от репертоара на светската музика – 
„нито да избират [мелодии или мотиви] из несъобразното и несвойственото на 
Църквата“. Какво ще рече това? Тълкувателите на каноните не ни помагат за 
изясняването на тези думи. Нека обаче се обърнем към светите отци, които 
засягат, па макар и бегло, въпроса.

Ето какво казва например св. Василий Велики в своето 207-о писмо, обяснявайки 
начина, по който са пеели неговите съвременници в храма: „Сега, от една стра-
на, разделени на две групи, те [християните] пеят едни подир други по реда си, а 
след това, от друга страна, се връщат на първоначалната мелодия, а останали-
те пригласят“8. Изследователи на късноантичните-раннохристиянски музикални 
видове като Калокирис и Стамулис са единодушни, че глаголът „пригласям“ (на 
гръцки се употребяват три глагола в такива случаи – ὑπηχῶ, συνεπηχῶ, συνηχῶ) 
не означава „пея на различен глас“, а означава „държа исон“, т.е. пригласям с 
по-нисък равен глас под основната мелодия.9 В новата българска църковно-му-
зиколожка литература терминът ὑπήχησις се превежда като „подгласяне“, т.е. 
припяване в равен по-нисък тон – „исон“.

Св. Василий е още по-ясен в следващите думи от тълкуванието си към Първи пса-
лом: „Така че псалмодията предоставя най-великото от благата – любовта. Тъй 
като е изнамерила съвместното пение (συνωδία) като някакво свързващо звено 
в полза на единението на верния народ и го съчетава (συναρμόζουσα) в съзвучие 
(συμφωνία) в едно място“10. Св. Йоан Златоуст пък отбелязва, че „псалтът пее 
сам, макар че останалите подгласят, а гласът се носи като из една-единствена 
уста“ (ὁ ψάλλων ψάλλει μόνος· κἂν πάντες ὑπηχῶσιν, ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος ἡ φωνὴ 
φέρεται)11. Това красноречиво свидетелство напълно изключва идеята за поли-
фонично пеене. Трудно бихме тълкували израза „като из една уста“ (ὡς ἐξ ἑνὸς 
στόματος) в смисъл на многогласие (полифония), където гласовете са разпре-
делени в различни хармонични степени. Ако прочетем в тази светлина думите 
на св. Василий Велики, ще стане съвсем ясно, че когато последният говори за 
„хармония“ и „симфония“, няма предвид многогласие, а обратното – единогласие 
в пеенето, акустичен израз на съгласието, единството и общението, сбирането 
на богочовешкото събрание в една-единствена евхаристийна общност – сре-
ща на божественото и човешкото, нетварното и тварното. Важното в случая 
е смисълът на единогласието като външен израз на общността-общението. 
Чисто богословски то несъмнено е резултат от мистичния опит на древните 
отци на Църквата да се постави ударение в литургичната практика не върху 

7  Вж. Γ. Α. Ῥαλλὴς-Μ.Ποτλής, Σύνταγμα τῶν Θείων καὶ Ἱερῶν Κανόνων, τ. Β΄, Ἀθῆναι 1852, 478 и схолиите: 479-480.
8  Basilius Caes., Ep. 207.3 (PG 32, 764A).
9  Χρ. Σταμούλης, цит. съч., 173; Κ. Καλοκύρης, Ὁ μουσουργὸς Ἰ. Σακελλαρίδης καὶ ἡ Βυζαντινὴ μουσική, Θεσ/νίκη 1988, 
70.
10  Basilius Caes. In Ps. I.2 (PG 29, 212D).
11  Joannes Chrys. In Еp. I ad Cor. Homil. 37 (PG 61, 315).
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някакво сантиментално покъртително значение на мелодията (сега ми хрумва 
за руските мелодии на опелото, способни да разплачат горко всекиго), а ударе-
нието е поставено върху смисъла на словото, вложено от боговидните отци в 
литургичната химнография. Нейният етос винаги е свързан не със сантимен-
тална отнесеност и покруса, а с радостта от спасението, чиято кулминация е 
отразена например в причастния тропар. Така източното църковно пение като 
практика придобива строго богословски смисъл, носейки подчертано христоло-
гичен, еклисиологичен и есхатологичен характер, доколкото задава акустичния 
контекст на божествената Евхаристия, подсилвайки радостта от предвкусва-
нето на Царството Божие.

Между другото, в съвременната музикология няма съмнение, че гласовете в из-
точното църковно пение имат местен произход и най-вече от региона на Бал-
каните, Мала Азия и Близкия изток много по-рано от появата на исляма или от 
идването на турските племена в региона. Тези мелодии са тясно свързани с му-
зиката на местните народи, но преосмислена и преминала през мистичния опит 
на светците на Църквата. Вече без съмнение се знае, че ранната християнска 
музика на Запад също е била монодийна. Неслучайно с изрична була от 1325 годи-
на папа Йоан XXII се опитва, макар и временно, да възпрепятства навлизането 
в литургичната практика на Запад на полифонична музика, защото тя измества 
акцента от молитвеното слово към насладата от мелодията и с това се пре-
връща в подобие на светската музика, носеща етоса на „този свят“12.

Важен аргумент в полза на монодийното пеене в Църквата като автентичен мо-
литвен израз на православната духовност е и липсата на употреба на музикални 
инструменти в богослужението. Можем да определим като чисти спекулации оп-
итите на някои музиколози романтици през XIX и XX век да докажат употребата 
на музикални инструменти в древното църковно богослужение. Многогласното 
пеене винаги е свързано с полифоничния музикален строй на струнните инст-
рументи. Знаем, че в светската музика в източното Средиземноморие през 
Средновековието са се ползвали такива. Имаме запазени дори ръкописни записи 
на такава музика, но още от дълбока древност в Църквата инструменти не се 
използват, тъй като единствен инструмент за възхвала на Твореца и Спаси-
теля е самият човек – венецът на творението. Човек е свързващото звено на 
всемира и единствено той е достоен да възпява Бог, доколкото е сътворен по 
образ и подобие на Твореца.

Въпреки че в старозаветно време са се ползвали музикални инструменти, са-
мото название на Псалтира произхожда от музикален струнен инструмент, в 
Църквата от ранно време те са отхвърлени по чисто богословски причини. Ето 
какво казва Климент Александрийски още в края на II или началото на III век: 
„… следователно с един-единствен инструмент, единствено с мирното слово се 
ползваме, с което възхваляваме Бога, и вече не с псалтир, със стария салпингс, 
с тимпан и флейта…“13. За същото свидетелстват през IV и V век св. Атанасий 

12  Вж. Χρ. Σταμούλης, цит. съч., 176, който прилага съответната библиография.
13  Clemens Alex. Paedag. II.4 (PG 8, 444A).
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Велики, св. Василий Велики, св. Йоан Златоуст и Василий Селевкийски. Според 
всички тях в Църквата не подобава да се ползват музикални инструменти по 
богословски съображения.14

Важното в случая е, че те говорят за богословското осмисляне на тайнстве-
ното, евхаристийно значение на църковната музика, която по същността си 
представлява ерминия (ἑρμηνεία), богословски мистичен опит в тълкуването на 
икономията на спасението или на учението за троичността на Бога. Тя е пропо-
вед и молитва, съчетаваща прозрението, базирано на логоса, разума и словото, 
с апофатичната предпазливост на тварния разум да навлезе в дълбините на 
мистичните прозрения. Несъмнено ангелогласното пеене е поетичен израз на 
тази богословска апофатика, която се докосва, но носи и пълното съзнание, че 
не прекрачва; която е отправена към нетварната благодат, но знае, че Божията 
същност е непристъпна.

От тази гледна точка със сигурност изглеждат неуместни и престъпващи са-
мата православна традиция намесите в богослужебния ред и въвеждането по 
руски образец на многогласните хорове в нашата поместна църква в началото 
на XX век. Този процес не може да се определи по друг начин освен като секу-
ларизация на богослужението, която постепенно го лишава от тайнствения му 
характер. Голямото мнозинство от певците в многогласните хорове не са пре-
минали ръковъзлагане (хиротесия) и нямат право да пеят или четат в църква. 
Да не говорим, че една част от тях въобще не са вярващи хора и не участват 
в тайнствата, а разсъждават за своята дейност като за „професионална реа-
лизация“. Към това може да добавим, че въвеждането на сантименталното мно-
гогласно хорово пеене отдалечава църковната ни музика от изконните музикални 
традиции на нашия народ. В монодийното църковно пеене са залегнали дълбоко 
неравноделната ритмика и особените древни ладове със специфични интервали, 
нехарактерни за по-късната европейска музика. Те в много по-голяма степен 
кореспондират с народната музика на Балканите, но разбира се, култивирана 
духовно в тайнодействения живот на Църквата през вековете.

14  Вж. Athanasius Alex. In Ps. 45-47 (PG 27, 213C-221D); Basilius Caes. In Ps. 29.2 (PG 29, 308C-309B); Joannes 
Chrys. Adv. Judaeos (PG 48, 853); Basilius Seleuciensis, Or. 39.4 (PG 85, 437B).
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НОВО	ВИНО	В	СТАРИ	МЕХОВЕ:	

СВ.	ИУСТИН	ПОПОВИЧ	

ЗА	БОГОСЛОВСКАТА	

ТЕРМИНОЛОГИЯ

Корените на модерната православна богословска терминология, също както и 
корените на съвременното православно богословие, са поливалентни. Така, общо 
казано, ние можем да отличим три основни източника на съвременната право-
славна терминология. Първият е този на руското религиозно възраждане, който 
включва идеите, въведени от славянофилите. Вторият източник е богатото 
светоотческо наследство на Църквата, преоткрито от богословите в течение 
на двадесетия век. Третият източник на съвременната православна терминоло-
гия е западната римокатолическа и протестантска традиция, от която някои 
не-православни идеи са възприети и интегрирани в православната лексика.

Много богословски понятия, налични днес в православната мисъл, произхождат 
от първия източник. Така например идеята за личностността, която обичайно 
се свързва с атинската школа на седемдесетте години на ХХ век и най-извест-
ните нейни представители – митрополит Йоан Зизиулас Пергамски1 и Христос 

1  John N.D. Zizioulas, 'Human Capacity and Human Incapacity: A Theological Exploration of Personhood', Scottish 
Journal of Theology 28/5 (1975), 401–447; Being as Communion, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press 
1993, 27-65.
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Янарас2, може лесно да бъде проследена във възгледите за личността на париж-
ките емигранти Николай Бердяев3 и Владимир Лоски4 и още по-назад до идеята 
на Владимир Соловьов за Богочовека.5 По подобен начин корените на евхаристий-
ната еклесиология6 на Зизиулас и идеята за съборността на Йоан Майендорф7 
могат да се открият не само у Николай Афанасиев8, но и много по-рано, при 
философията на всеединството9 на Владимир Соловьов и идеята за соборност10 
на Алексей Хомяков. По-сетне, антропологическият апофатизъм11 на митрополит 
Калистос Уеър лесно се открива у богословския апофатизъм12 на Лоски и дори в 
доктрината за интегралното познание13 на Павел Флоренски и Владимир Соло-
вьов. Черпейки от съвременния немски идеализъм и особено от Шелинг, автори 
като Хомяков, Киреевски и Соловьов развиват идеите за Богочовечеството, 
съборността и интегралното познание като реакция на западния хуманизъм, 
индивидуализъм и рационализъм. Някои от съвременните богословски идеи, които 
черпят от вече споменатите три руски направления, понеже не са претърпели 
радикална трансформация, все още пазят полемичното си съдържание.

Наследството на църковните Отци като втори източник на православното бо-
гословие се е превърнало в доминантен извор на богословско вдъхновение през 
втората половина на ХХ век. Много понятия, изковани или премислени от Отци-
те, като например „обожение” (theosis), „ипостас”, „предание” или „енергии”, са 
въведени отново и емфазирани от съвременните православни богослови с една 
двойствена цел: да се елиминира външната западна философска и богословска 
доминация над православните богословски теми и да се преоткрие загубената 
мисъл на Църквата при изучаването на Отците.

„Връщането към Отците” на православното богословие е замислено едновре-
менно като раздяла със съвременните западни богословски и философски тра-

2  Christos Yannaras, Elements of Faith, Edinburgh: T&T Clark: 1991, 26-31, 42-45; Person and Eros, Brookline, 
MA: H.C. Press 2008.
3  Nicholas Berdyaev, Slavery and Freedom, New York: Charles Scribner’s Son 1944, 20-58.
4  Vladimir Lossky, In the Image and Likeness of God, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1974, 111-123
5  Vladimir Solovyov, Lectures on Godmanhood, San Rafael, CA: Semantron 22007 (11947),
6  John N.D. Zizioulas, Eucharist, Bishop, Church. The Unity of the Church in the Divine Eucharist and Bishop in the 
First Three Centuries, Brookline, Mass.: Holy Cross Orthodox Press 2001; Being as Communion, Crestwood, NY: St 
Vladimir’s Seminary Press 1993, 143-170.
7  John Meyendorff, Catholicity and the Church, Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1983, 7-13.
8  Nikolai Afanasiev, ‘The Church which Presides in Love,’ in John Meyendorff (ed.), The Primacy of Peter, 
Bedfordshire: The Faith Press 21973 (11963), 57-110.
9  Vladimir S. Soloviev, Mifologicheskij protsess v drevnem yazychestve in: Polnoe sobranie sochinenij i pisem 
v dvadtsati tomakh [PSS], Moscow 2000-2001, vol. 1, 34. Also see La Sophia in: PSS, vol. 2, 90/91; Filosofskie 
nachala tsel’nogo znanija in: PSS, vol. 2, 253; Kritika otvlechennykh nachal in: PSS, vol. III, 277.
10  Alexei S. Khomiakov, L'Église latine et le Protestantisme au point de vue de l 'Église d'orient, Lausanne et Vevey: 
Benda 1872.
11  Kallistos Ware, ‘The Mystery of the Human Person,’ Sobornost (incorporating Eastern Churches Review), 3/1 
(1981), 62-9; ‘The Human Person as an Icon of the Trinity,’ Sobornost (incorporating Eastern Churches Review), 8/2 
(1986), 6-23.
12  Vladimir Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, London: James Clarke, 1957, 23-43.
13  Pavel Florensky, The Pillar and Ground of the Truth, Princeton, NJ: Princeton University Press 1997, 106-123; 
Vladimir Solovyov, The Philosophical Principles of Integral Knowledge, Cambridge: Eerdmans 2008.
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диции и като един подход наново към западните християни, изграден върху нова 
икуменическа основа. Освен римокатолическите и протестантските идеи – при-
ети с нежелание от православните богослови само за да бъдат отхвърлени, 
като тези за първенството на папата и filioque, за първородния грях и изкупле-
нието, в православния речник навлязоха някои по-позитивни или поне неутрални 
понятия като икуменизма и църковната ойкономия.

Целта на този доклад е да предложи един кратък анализ на начина, по който 
сръбският православен богослов св. Иустин Попович (1894–1979) се отнася към 
богословската терминология на своето време.

И трите източника на съвременното православното богословие са налице при 
Иустин Попович. Можем дори хронологически да ги разпознаем в неговата мисъл. 
Докато в началото на своята кариера Иустин клони към руската богословска 
терминология, по-късно той трансформира нейното значение, опирайки се най-
вече на патристичните източници. Така св. Иустин Попович налага руските 
идеи за богочовечеството, за интегралното познание и всеединението или съ-
борността върху западните идеи на хуманизма, рационализма и индивидуализма, 
но като ги трансформира чрез апостолските и патристични учения, той ги при-
лага не в идеологическо-философски, а по-скоро в църковен контекст.

Лесно може да се забележи как той променя разбирането на тези понятия. 
Възгледът на Попович за личностността, особено в по-ранните му работи, е 
творчески синтез на руската религиозна мисъл от ХIХ и началото на ХХ век и 
патристичния и най-вече аскетичния светоглед. Ава Иустин Попович е свързан с 
руските религиозни мислители от неговото време чрез своите въпроси, теми и 
тежнения, но не непременно чрез отговорите на тези въпроси. Понякога той съ-
четава абстрактната и романтизирана руска философска и богословска мисъл с 
аскетико-патристичната традиция. По този начин Иустин предлага духовните 
и аскетични интуиции на Отците от сиро-египетските пустини като решение 
за проблемите на европейците от началото на ХХ век.

Личностност

В своята оксфордска дисертация от 1919 г. „Философия и религия у Ф. М. Досто-
евски”, написана за получаване на следдипломна BLitt степен14 младият Попович 
размишлява върху понятието за личностността като основен проблем на него-
вото време, но също и като вековечен проблем. Проблемът за човешката лично-
стност е дълбоко проникнал в проблемите на този свят, доколкото тайнството 
на света е вкоренено в тайнството на човешкото битие.15 От друга страна, 
по своята логическа необходимост проблемът за разбирането на човешката ли-

14  Работата е публикувана първоначално на отделни части в сръбското списание Hrišćanski život (Christian Life) 
2 (1922) до бр. 4 (1923). Посочките тук са дадени в съответствие с репринтното издание ‘Filosofijа i religijа F. M. 
Dostojevskogа’ (Philosophy and Religion of F.M. Dostoevsky), in: Justin Popović, O duhu vremenа, Beogrаd: Politikа 
2005, 11-38. Второто, преработено издание на работа е публикувано като Dr Justin Sp. Popović, Dostojevski o 
Evropi i Slovenstvu (Dostoevsky on Europe and Slavs), Beogrаd: Prosvetа 21981 (11940).
15  Filosofijа i religijа F. M. Dostojevskogа’, 12; Dostojevski o Evropi i Slovenstvu, 44.
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чностност води до проблема за разбирането на Бога. Попович извлича тези два 
фундаментални въпроса, като следва Достоевски, за когото съществуването на 
Бога и безсмъртието на душата са двата най-важни въпроса. Според Иустин 
Попович една от основните характеристики на личностността е нейната без-
крайност и затова несводимост до нищо ограничено. Човек може да се отзове 
на тайнството на човешката безкрайност не само като признае съществуване-
то на Бога и безсмъртието, но също и като се обърне към Христос Богочовека 
за откровение на тайнството на човешката личностност. Следователно идея-
та за личностността, която е неразделна от личността на Богочовека, служи 
за обяснение на безкрайността и богоподобието на човешките същества. 

С помощта на св. Доротей Газски и Макариевите слова Иустин по-късно опреде-
ля една далеч по-велика съдба за човешките същества от тази, която  дават 
хуманистките перспективи. Основавайки се най-вече на аскетичните учения 
на тези Отци, Попович въвежда тринитарния характер на всяка личност като 
нов компонент на личностността. Личностността е онтологически, еписте-
мологически и психологически невъзможна без Светата Троица.16 Тайнството 
на Светата Троица разкрива съдържанието както на човешките, така и на 
божествените Лица. Само Бог като личност, или по-точно като общност на 
три личности, може да сътвори нещо, което носи Неговия образ и подобие. Това 
означава, че само личност може да сътвори личност. Следователно Попович 
заявява, че личността на Адам е в сиянието на Логоса и е било възможно да ре-
ализира себе си като личност единствено благодарение на тази си свързаност 
с Логоса.17

Според Попович същността както на Бога, така и на човешкото битие е любов-
та и по този начин образът на Бога в човешкото същество не е нищо друго ос-
вен любов, докато подобието на Бога в човешкото същество е отразено в без-
крайните човешки възможности да добива подобие на безкрайната божествена 
любов.18 От тази безкрайна възможност за съвършенстване в любовта всъщ-
ност възниква безкрайността на човешката личност. Любовта е последната 
стъпка в евангелската етическа триада – вяра, надежда и любов – и единствено 
чрез нейното възприемане грехопадналата личност може да бъде възсъединена.19 
Любовта, която възприема човешкото същество, е образ на онази любов, чрез 
която една личност може да обича друга личност от вечност, а единствени-
те личности, които могат да се обичат от вечност, са Лицата на Светата 
Троица. Попович изразява обожението от гледна точка на Бого-очовечаването 
и отроичностяването, защото чрез Своята любов към човечеството Христос 
въведе човечеството в любовното отношение на Светата Троица. Следова-
телно за Попович не Соловьовата абстрактна идея за Богочовечеството и не 
настояването на Бердяев за различието между индивид и личност, а единствено 

16  Problem ličnosti i poznanja po učenju Svetog Makarija Egipatskog’ (The Problem of Personhood and Knowledge 
According to St. Macarius of Egypt), in: Prepodobni otаc Justin, Put Bogopoznаnjа, (Sаbrаnа delа Svetog Justinа 
Novog u 30 knjigа, knjigа 8), Beogrаd: Nаslednici ocа Justinа i Mаnаstir Ćelije kod Vаljevа 1999, 19.
17  ‘Problem ličnosti i poznanja po učenju Svetog Makarija Egipatskog’, 14.
18  ‘Problem ličnosti i poznanja po učenju Svetog Makarija Egipatskog’, 95.
19  ‘Problem ličnosti i poznanja po učenju Svetog Makarija Egipatskog’, 76-99.
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конкретната историческа личност на Богочовека Иисус Христос е тази, която 
може да послужи за изцеление на западния хуманизъм.

Интегралното познание

Иустин подхожда по подобен начин към понятието за интегралното познание. 
В атинската си докторска дисертация от 1926 г. „Личностност и гносеология 
в учението на св. Макарий Египетски” Иустин отбелязва, че въпросът за ли-
чностността е неразделен от идеята за интегралното познание. Анализът на 
тази работа показва, че Попович разглежда понятието за личностнос, не като 
онтологическо, а по-скоро като проблем за постигане на познание, както и за-
главието на дисертацията му подсказва. Трябва да се уточни, че намерението 
на Попович не е да отдели онтологията на личностността от гносеологията 
или възможността за добиване на познание, а по-скоро да подчертае тяхната 
неразделност. Попович основава онтологията на личностността върху гносе-
ологията както чрез критическо изследване на хуманистичното положение, че 
ограничената и крайна човешка личност е следствие от положението на огра-
ничена възможност на човешкото познание, така и като отбелязва, че безкрай-
ността на човешката персоналност утвърждава безкрайността на човешките 
познавателни способности. Като се основава на руските религиозни мислители 
като Владимир Соловьов и о. Павел Флоренски, Попович отхвърля рационализма 
поради неговата тенденция да свежда човешкото битие до сегмент от битие-
то. Иустин дава необходимите корективи за преодоляване на пропастта между 
човешкото битие и неговата холистична реалност и истина, която мнозина 
съвременни философи са отворили.20

За Иустин Попович проектът за възстановяването на единството между исти-
на и реалност и познанието на самата истина е неизменно свързано с познание-
то на личността на Богочовека, защото за него истината не е трансцендентен 
или метафизически концепт, а по-скоро жива органична „част” от личността на 
Богочовека.21 Затова личната връзка с Христос е предварително условие за въз-
становяването на единството между истина и реалност, защото единствено 
личност може да познава личността и само от интегралната човешка личност, 
свързана с личността на Богочовека, произтича интегралното познание.22 Така 
интегралното познание на всяка реалност се съдържа в познанието на личност-
та на Христос.

Още повече, чрез позоваването си предимно на Макариевите слова и на св. Иса-
ак Сирин, а не толкова на абстрактните понятия на руските религиозни мисли-
тели, Иустин отъждествява процеса на придобиване на интегралното познание 
с аскетичния стремеж за добиване на добродетелите на вярата и любовта. 
Неговият аскетичен подход към понятието за интегралното познание напълно 

20  Robert F. Slesinski, “The Relevance of the Russian Religious Philosophy to the World Today,” St Vladimir’s 
Theological Quarterly 40/3 (1996), 207-211: 209.
21   ‘Problem ličnosti i poznanja po učenju Svetog Makarija Egipatskog’, 108.
22  ‘Problem ličnosti i poznanja po učenju Svetog Makarija Egipatskog’, 19.
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се различава от това на Флоренски, който го разглежда като придобиване на 
антиномичната структура на ума, който отразява Тринитарните отношения.23 
По този начин унилатералността на рационализма може да бъде отхвърлена 
единствено чрез аскетичната практика, която отразява вярата и любовта.

Съборност

Терминът соборност или съборност при Иустин Попович става синоним не тол-
кова за космико-политическото всеединство на Соловьов или органичното еди-
нение и опитната заедност на Хомяков, а по-скоро за еклесиалната католич-
ност на всичко тварно около и в личността на Богочовека. Подобно на Георгий 
Флоровски, Попович е провидял всички негативни последствия от провъзгласява-
нето на православната „култура” или „общество” (или народ) като пределна ре-
алност в историческия процес, без да се взима предвид позитивната страна на 
схващането на неговия съборен живот като „единствена органична” сила сред 
„критическото” разложение и дезинтеграция на всички съединяващи връзки”.24

Славянофилската идея за културата като съборен организъм вероятно помага 
на Иустин Попович да развие виждането си за Църквата като Тяло Христово, в 
което всички членове са органично съединени с връзките на любовта между тях 
и с Христос като Глава на това Тяло. По-вероятно е обаче Попович да дължи иде-
ята за Църквата като жив организъм на св. Павел, който оприличава Църквата 
с Тялото Христово (Еф. 4:12), отколкото на теориите на руските славянофили. 
Идеята на св. Иустин за католичността (съборността), основаваща се на 1 
Кол. 16-18, предполага взаимосвързаността между членовете на Църквата, не 
само на живите и покойните, но също и на умните и духовните области.25

Освен че обяснява метафизическата реалност на Църквата, като се основава 
на положението при св. Павел за Църквата като Тяло Христово (Еф. 4:12), Попо-
вич се опитва да предложи отговор на въпроса за времето: каква точно човеш-
ка общност може да обезпечи единението на своите членове, без да застраши 
тяхната свобода. За Попович единствено Църквата като Богочовешки съборен 
организъм може да осигури органични връзки между членовете, като в същото 
време осигури и пълната реализация на всеки отделен член.

В своята хабилитационна лекция в Белградския богословски факултет от 1935 
г. „Най-висшата ценност и последен критерий за Православието” св. Иустин 
настоява, че „няма съборност извън Църквата” и че „само истинният и автен-
тичен живот на Църквата твори в човека чувството на цялостност на вярата, 

23  Robert Slesinski, Pavel Florensky: A Metaphisics of Love, Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press 1984, 
54-63. See also Vladimir Cvetkovic, ‘St Justin the New on Integral Knowledge,’ Teologikon 1 (2012), 149-158.
24  Georges Florovsky, The Ways of Russian Theology, vol. 2, (The Collected Works of Georges Florovsky, vol, 6), 
Belmond. MA: Büchervetriebsanstalt 1987, 16-17. Церковь воспринимается и опознается теперь, как единствен-
ная “органическая” сила среди «критического” разложения и распада всех скреп, в эпоху самого острого куль-
турно-исторического кризиса... С. 16
25 Prepodobni otac Justin, Pravoslavna filosofija istine: dogmatika, (The Orthodox Philosophy of Truth) tom III 
(Sabrana dela Oca Justina Novog, knjiga 18, Beograd: Zadužbina “Sveti Jovan Zlatousti” Svetog Justina Novog i 
Manastir Ćelije kod Valjeva 2004), 2013. Further referred as Dogmatika.
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истината и живота, сиреч живеенето „с всички светии” с всички членове на 
Църквата през вековете”.26

Съборността на Църквата се състои в съборния характер на Ипостасата на 
Христос, която едини божествената и човешката природа.27 Затова св. Иустин 
смята, че понятието за Богочовека е в съвършено съгласие с Халкидонския до-
гмат, който заявява единството на божествената и човешката природа.

Така, черпейки първоначално от Макариевите слова, за да обясни потенциала на 
Адам за единение на цялото творение в неговата личност, с помощта на форму-
лата от Халкидон, Иустин Попович развива идеята за съборния характер на лич-
ността на Христос, която обединява две природи. По този начин, само ако бъде 
гледана като способност да вмести и тварното и божественото в личността, 
съборността може да послужи като лек за индивидуализма. 

Обожение

Вече проследихме зависимостта на Иустин Попович от патристичната мисъл, 
която заедно с апостолското учение, се оказа най-вероятният източник на не-
говото богословие. Без въобще да бъде еклектичен, неговият синтетичен под-
ход към Отците представлява едновременно дълбока рефлексия върху живота 
и света, основаваща се на предходния опит на Църквата, и също така утвър-
ждаване на традицията чрез собствените му опитни духовни прозрения. Бого-
словските понятия, които той възприема, не са само технически способи, но 
придобиват своето реално значение, бидейки проверени през собственото му 
лично и съборно преживяване на Църквата. Един от тези решаващи термини за 
неговото богословие е понятието за обожение, което вече споменахме. В едно 
от писмата до своите ученици Иустин заявява, че целта на богоподобните съ-
щества, известни още като хора, е да добият обожение (oboženje), но той не 
остава при абстрактното значение на обожението (θέωσις). Св. Иустин опис-
ва процеса като о-бого-творение (θεοποίησις, obogotvorenje), о-бого-човечаване 
(obogočovečenje), охристовяване (ohristovljenje) и отроичаване (otrojičenje)28. Обо-
жението (θεοποίησις не θέωσις) означава, че човешките същества са призвани 
да станат богове и да участват в самия процес на собственото си правене бо-
гове. В такъв смисъл процесът на обожението на човешките същества е едно-
временно евангелски дар от Бога и човешки подвиг. Обожението е целта, заради 
която хората са създадени, и тя е до голяма степен детерминирана от Въплъ-
щението на Бога. Доколкото обаче спасението не е достигнато със самия факт 
на Въплъщението на Бога или божественото Обогочовечаване (obogočovečenje), 

26  Английски превод на ‘The Highest Value and Last Criterion in Orthodoxy’ е достъпен във: Father Justin Popovich, 
Orthodox Faith and Life in Christ, Belmont, Mass: Institute for Byzantine and Modern Greek Studies 32005 (11994), 84.
27  Zapisi o ekumenizmu, 6.
28  Pismo jednom studentu od 19. novembra 1968. objavljeno pod imenom “Bogočovečanska evolucija” [Пис-
мо до един студент от 19 ноември 1968, публикувано под заглавието „Еволюцията на Богочовека”], in: Justin 
Popović, Na bogočovečanskom putu, Beograd: Manastir Ćelije 1980. Английският превод на това писмо от John 
Sanidopoulos, незначително адаптиран, е достъпен в: http://www.johnsanidopoulos.com/2011/06/st-justin-
popovich-orthodoxy-and-theory.html (валидно за 28 юни 2013).
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а изисква последващото Христово страдание и разпятие, Неговата смърт и 
погребение и славното Му Възкресение от мъртвите, Възнесението в небесата 
и сядането отдясно на Отца, така и нашето обогочовечаване е възможно един-
ствено чрез следването на Христовия път, което предполага охристовяването 
ни. Нещо повече – за Иустин Попович пълнотата на обожението е в охристо-
вяването, защото охристовяването предполага навлизане във вечното любовно 
единение на трите божествени личности. Целта, към която тварите се стре-
мят, е отроичаването, като допускане до безначалната и безкрайна любов на 
Светата Троица, с която сме възлюбени още преди нашето сътворение. Това 
обаче не е края на обожението, а представлява едно ново начало и обновление, 
защото ние наново изпитваме тази любов, която е субстратът на Бог и тво-
рение. За Попович отроичаването е откровяването на Тайнството на Светата 
Троица като вечна взаимосвързаност на любовта.

Според Иустин Попович понятието за обожение не сочи към някакво есхатоло-
гическо състояние, а бидейки дълбинно свързано с аскетичната ни борба тук и 
сега, както и с крайната участ в живота на Светата Троица, то покрива всички 
богоподобни екзистенциални възможности на човешките същества. 

Икуменизъм

Накрая ще се спра на последния източник на богословската терминология на 
Попович – западната християнска традиция. Иустин е по-познат в православни-
те кръгове със своята остра критика към западната богословска и философска 
традиция. Той е познат също така с твърдата критика към православното 
участие в икуменическото движение. Затова смятам да изясня употребата на 
термина „икуменизъм”.29 Изненадващо е, че независимо от идентифицирането 
на икуменизма с папските и протестантски хуманистични тенденции към хрис-
тиянско единство30, св. Иустин не отхвърля термина „икуменизъм”. Нещо повече 
– като определя Православната църква като икуменизъм по своята съборност, 
той придава много значимо място на този термин в своята мисъл.31 Следвайки 
методологията на църковните Отци, които трансформират терминологията на 
езическата философия в средства, подходящи да предадат евангелското пос-
лание, Иустин изпълва понятието икуменизъм с ново значение и съдържание. В 
своите Бележки върху икуменизма от 1972 г. св. Иустин се спира върху поняти-
ето и го идентифицира с 1) Богочовечеството или логосността на света, 2) 
съборността и единението на Църквата Христова и 3) Светата Троица.32

Според Иустин икуменизмът се отнася до Богочовечеството или логосността, 
като разкрива, че Богочовекът като Логос присъства във всяко тварно същест-

29  Споменаването на термина икуменизъм със значение на християнско единство за първи път се отбелязва 
през ХVIII век. 
30  ‘Humanistic ecumenism,’ in: Orthodox Faith and Life in Christ, 169. Cf. също оригиналът, Pravoslavna Crkva i 
ekumenizam (Православната църква и икуменизма), Manastir Hilandar 21995, 123.
31  Sveti Ava Justin, Zapisi o ekumenizmu (Бележки за икуменизма) (prir. Atanasije Jevtić, Manastir Tvrdoš 2010), 
3, note 1
32  Zapisi o ekumenizmu, 3-6. Cf. also the note 3 of Bishop Atanasije on the page 3.
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во, от атома до вселената33, под формата на logoi като предварящи идеи за 
всяка отделна твар и творението като цяло.34 Затова икуменизмът не е само 
термин, който се отнася до някакво възможно християнско единство тук и сега 
или есхатологично единство отвъд времето, но също и до първичното единение 
на творението, което е било запланувано от вечност.

Доколкото този първичен смисъл на единението като логосност или Богочове-
чество на света е бил повреден от грехопадението, той може да бъде възстано-
вен от Христос в Неговото Тяло, Църквата.35 Св. Иустин подчертава, че проце-
сът на възстановяване на собствения логос е също и процес на придобиване на 
съзнание за и познание относно все-единството на светове, същества, твари и 
тяхната всецелност (sveciljnosti) и всецелесъобразност (svecelishodnosti). Така за 
Иустин понятието икуменизъм на най-базисно ниво означава да се разбере пър-
вичното единство на света и нашата собствена цел в това единство. Същест-
вената връзка обаче между Логоса и нашите logoi обезпечава това всеединство 
и се приема като нещо отвъд чисто човешкия проект.

Бидейки водено от собствения си логос, човешкото същество реализира след-
ващото значение на термина „икуменизъм” като съборност и единението на 
Църквата Христова. Акцентът тук е, че това единение не е някаква обща форма 
на единство, а съвсем специфична форма на единение в Христовата ипостас, 
която поради съборния си характер може да обедини не само божествената и чо-
вешката природа, но и цялото творение с Бога.36 Според Иустин Попович Църк-
вата всъщност е „Богочовекът, разпрострян през всички епохи и вечността”37, 
доколкото ипостасата на Богочовека поради неизмеримата Му любов е станала 
вечна ипостас на Църквата.38 Затова, настоява той, „няма съборност извън 
Църквата”.39 Да се приеме, че има много църкви, които се стремят към един-
ство, би предпоставило наличие на разделение или на множественост на Хрис-
тос. Икуменизмът като съборност и единение на Църквата по никакъв начин не 
е начинание да се превъзмогне разделението между християните. То е по-скоро 
борба на човешките същества за тяхното единение с другите човешки същес-
тва, разумната природа, ангелските чинове и най-сетне с Богочовека Христос.

За св. Иустин Троичният или Тринитарният икуменизъм е „най-безкрайното” 
(najbeskrajnija) измерение на икуменизма, доколкото Светата Троица е „идеалът 
и съвършенството на съборността”.40 Бидейки Единство в Троица и Троица в 
Единство, Светата Троица по съвършен начин въплъщава идеала за съборността 

33  ‘Svetosavska filozofija sveta,’ (Философия на света у св. Сава) in: Justin Popović, O duhu vremena, Beograd: 
Politika, Narodna knjiga 2005, 74.
34  Zapisi o ekumenizmu, 5.
35  Dogmatika III, 48.
36  Zapisi o ekumenizmu, 6.
37  Pravoslavna Crkva i ekumenizam, 13.
38  Pravoslavna Crkva i ekumenizam, 11.
39  ‘The Highest Value and Last Criterion in Orthodoxy’, 84.
40  Zapisi o ekumenizmu, 5; Dogmatika III, 218.
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и в същото време съборно въплъщава идеала за съвършенството.41 Попович под-
чертава, че Троичният образ на Църквата се дължи на Нейната Христологична 
и Богочовешка природа, доколкото единствено чрез Богочовека Христос Църк-
вата може да навлезе в живота на Светата Троица.42 Ето така Троичният или 
Тринитарният икуменизъм представлява най-висшата форма на единение или – 
съвършеният икуменизъм.

Тук можем да видим как един термин, който обичайно се свързва с вече „инкри-
минирана” дейност, в която Православната църква се въвлича, става за Иустин 
Попович ключово понятие за разбирането на християнското единение.

В заключение, употребата на съвременна православна терминология у св. Иустин 
Попович разкрива неговия творчески синтез на руската религиозна мисъл от ХIХ 
век и патристичните, предимно аскетични възгледи. Като се осланя на тези два 
източника, Ава Иустин кръщава абстрактните термини на руската философска 
и богословска мисъл в чистата вода на патристичната традиция, като съще-
временно изважда светите аскети от контекста на сиро-египетската пустиня, 
предлагайки техните духовни прозрения като решения на проблемите на евро-
пейския човек от ХХ век. И още – като подражава на примера на Отците на 
Църквата, той не само изпълва спорни понятие като „икуменизъм” например с 
ново духовно значение, но също така ги прави крайъгълни камъни на своята бо-
гословска постройка. 

Превод от английски: Слава Янакиева

41  Dogmatika III, 218.
42  Zapisi o ekumenizmu, 6.
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Карл Шмит

ПРЕДГОВОР	

(КЪМ	ПОНЯТИЕТО 

‘ПОЛИТИЧЕСКО’
1
)

Аристотел предава мненията на много мъдри хора и 
се съгласява с някои от тях, че приятелството и вой-

ната са причина за създаването и разрухата. 

Целска хроника, с. 72 (мото на главата „Политика  
и война “ от Ото Брунер, Земя и власт, 1939)

Това ново издание на Понятието „политическо“ съдържа непроменения текст от 1932 г. 
Послесловът от същата година изтъква изрично строго дидактичния характер на рабо-
тата и подчертава, че всичко казано за понятието „политическо” има за цел теоретич-
но да „енкадрира“2 един неизмерим проблем. С други думи, целта е определени юридически 
въпроси да се поставят в рамка, в която да се подреди обърканата тематика, и по такъв 
начин да се зададе топика на употребяваните понятия. За тази задача са нужни не без-
времеви същностни определения, а на първо време критерии, които да подредят мате-
рията и ситуацията. На първо място става въпрос, от една страна, за отношението и 
противостоенето на понятията „държавно” и „политическо”, от друга, на война и враг, 
с което да се определи информационното им съдържание за това понятийно поле.

1  Текстът е преведен по новото издание на съчинението от 1963 г.: Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen: Text 
von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien, 7. Aufl., 5. Nachd. der Ausg. von 1963. Berlin: Ducker&Hublot, 2002.
2  От френски: еncadrèr – поставям, задавам рамка. Б.пр.

Карл Шмит (1888–1985) е навярно най-популярният и заедно с това най-оспорва-
ният немски теоретик на правото и политически философ. Считан за най-меро-
давния юрист на Третия райх, Шмит не е публично активен след войната, но съз-
дава през този период серия от текстове, не просто спечелили му множество 
ученици, но и високо признание. Основните теми на неговото вкоренено в католи-
цизма мислене са властта, насилието и осъществяването на правния ред. Някои 
от фундаменталните понятия на съвременното правно и политическо мислене са 
произведени от него. Шмит акцентира конститутивната роля на политическото 
за правното, слагайки така основите на политологията. Сред многобройните му 
съчинения са Закон и присъда (1910), Политическа романтика (1919), Политичес-
ка теология (1922), Легалност и легитиммност (1932), Държава, движение, народ 
(1933), Номосът на земята (1950), Теория на партизанина. Междинна бележка към 
понятието за политическото (1963), Политическа теология II (1970), Мир или паци-
физъм (2005). Тук публикуваме предговора към Понятието за политическо (1932).
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Християнство и философия

Предизвикателството

Релационното поле на политическото се променя постоянно според конкретните 
борби за налагане на отделните физически сили и власти. Аристотел е извлякъл 
от античния полис различни определения за политическото от тези на един 
средновековен схоластик, макар последният да е приел буквално аристотели-
ческите формулировки. Въпреки това схоластикът е виждал нещо съвсем друго, 
а именно противоположността между духовно-църковното и светско-политиче-
ското, или с други думи: за него това е било натоварено с напрежение отно-
шение между два конкретни порядъка. Във Франция след разпада на църковното 
единство през ХVI век, както и след разрушаването на политическото цяло в 
резултат на гражданските войни на християнско-конфесионална основа, тъкмо 
онези юристи са били наричани politiques, които по време на братоубийствената 
война на религиозните партии са заели страната на държавата като по-високо 
и неутрално цяло. Жан Боден, бащата на европейското държавно и международ-
но право, е един типичен политик от онова време.

Европейската част на човечеството доскоро живя в епоха, чиито юридически по-
нятия са били формирани изцяло от държавата и самите те са предпоставяли дър-
жавата като модел за политическо цяло. Епохата на държавността днес върви към 
края си. Няма място за дискусия върху този факт. С нея си отива цялата надстрой-
ка от понятия, която науките за държавното и международното право са изградили 
по време на своята четиристотингодишна мисловна дейност. Днес от трона слиза 
държавата – този шедьовър на европейската форма и западен рационализъм – като 
модел на политическа цялост, като носител на най-впечатляващия от всички мо-
нополи, а именно монопола върху политическите решения. Понятията, възникнали с 
развитието на държавността, днес биват пазени като класически понятия. „Класи-
ческо“ звучи, разбира се, двусмислено, амбивалентно, а дори и иронично.

Някога наистина е било смислено да се идентифицира държавното с политиче-
ското. Класическата европейска държава е постигнала нещо наистина неверо-
ятно: в сърцевината  е царял мир, а враждата е била изключена като правно 
понятие; войната между феодалите3 – сама по себе си правна институция в 
Средновековието – е била ликвидирана; сложен е бил край на гражданските вой-
ни на конфесионална основа от ХVI и ХVII век, иначе считани от участниците в 
тях за особено справедливи; в рамките на тази държава е царял мир, сигурност 
и ред. „Мир, сигурност и ред“ е формула на полицейската държава. Във вътреш-
ността на една такава държава наистина е имало само полиция, но не и поли-
тика; освен ако не наричаме политика „смущения“ от всякакъв род – дворцови 

3  Немски: Fehde, англ.: feud. След мотото на предговора това е първата съдържателна препратка към моно-
графията Земя и власт (1939 г.) на Ото Брунер, чиято работа е силно повлияна от Шмит (срв. посочването на 
Шмит в текста тук). За Брунер феодалната война „е била съществен елемент на средновековната държава и 
политика, както войната е част от суверенната държава и международното право на модерността. Действи-
телното преустановяване на феодалната война, не просто забраната , която може и да не се е спазвала, е 
щяло да промени из основи средновековната държава. Макар и да приемаме феодалната война за съществен 
елемент на всяка средновековна конституция, ние не твърдим, че тя, бивайки незаобиколим елемент, все пак 
не е възприемана като нещастие от съвременниците . Цялото религиозно-църковно мислене е виждало в нея 
единствено последствие от грехопадението“ (с. 106).
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интриги, съперничества, икономически зависимости, или въстанията на недо-
волните. Употребата на думата ‘политика’ по такъв начин, разбира се, е също 
възможна и би било напразно да се спори върху нейната правилност или непра-
вилност. Трябва да се има предвид обаче, че и двете думи, както политика, така 
и полиция, произлизат от гръцката дума polis. За политика във високия смисъл на 
думата, т.нар. висша политика, е била считана единствено външната политика, 
която една суверенна държава е извършвала като такава спрямо други суверени 
държави, които тя от своя страна е признавала. На нивото на такова взаимно 
признание се решава какво е приятелство, вражда или неутралитет.

Какво собствено е класическото в този модел, при който политическото цяло 
навътре е напълно умиротворено, а навън се изявява като суверен към други су-
верени? Класическото представлява възможността за еднозначни и ясни разгра-
ничения. Вън и вътре, война и мир, войска и цивилно население по време на война, 
неутралитет и липса на такъв, всичко това е разграничено по разпознаваем начин 
и не бива заличавано с умисъл. По време на война двете страни имат своя ясен 
статут. Врагът в междудържавното право бива признат за суверенна държава. 
Актът на признание в така определеното международно право, доколкото това 
все още има съдържание, съдържа признанието за правото на война, а следовател-
но и признанието за справедлив враг. И врагът има свой статут; той не е прес-
тъпник. Войната е ограничавана посредством международни мерки за регулация. 
Следователно тя може бъде прекратена чрез сключване на мир, който в нормалния 
случай съдържа клауза за амнистия. По този начин е възможно ясно да се разграни-
чава между война и мир и само така е възможен чист, недвусмислен неутралитет.

Регулацията4 и ясното отграничаване на войната релативира враждата. Всяка 
подобна релативация е голям напредък по посока на хуманността. Разбира се, 
това не винаги е лесно постижимо, защото е трудно врагът да не се приема за 
престъпник. Това рядко срещано състояние се е отдало в европейското междуна-
родно право при дефинирането на състоянието на междудържавна война. Остава 
да се разбере как други народи ще го постигнат, познаващи само колониални 
и граждански войни. В никакъв случай обаче не е напредък по посока на хуман-
ността да се проскрибира като реакционерна и престъпна регулираната според 
принципите на европейското международно право война. Вместо това в името 
на една т.нар. справедлива война се дава път на революционни класови и расови 

4  На немски: Hegung des Krieges, т.е. ограждане на войната. За съдържанието на понятието „ограждане на 
войната“ срв. „За значението на думата номос“ („Номосът на земята“): „В същото време изследванията на 
Йост Триер възстановяват пространствено-ориентировъчния характер на първичните думи. Това важи пои-
менно за думи като „било“ (б. пр.: First е архитект. било, така и планински гребен) и „фронтон“ (Giebel: архитект. 
фронтон, но и връх), както и за словесните групи за къща (Haus), ограда (Zaun) и ограждане (Hegung). „В нача-
лото стои оградата. Във формирания от хората свят дълбоко и понятийно-определящо се вплитат ограда, ограж-
дане, граница. Ограждането е онова, което създава светилището, отнемайки го от обичайното, подчинявайки 
го на собствен закон и предоставяйки го на божественото.“ Магическият пръстен на закрилата, построената 
от мъже ограда, мъжкият пръстен са праформи на култово, правово и политическо съжителство. Разбирането, 
че право и мир се основават първично на ограждения в пространствен смисъл, ще ни занимава често в хода 
на размишлението и ще дава продуктивни импулси. Централният проблем на всеки правов ред всъщност не 
е премахването, а ограждането на войната. Във връзка с етимологията на nomos е важно, както констатира 
Й. Триер, че самата дума етимологически е една дума – ограда. „Всеки номос е това, което е в рамките на 
неговата ограда.“ Номос означава местоживеене, географски край, място за паша. Думата от същия корен 
немус (Nemus) може да има култово значение като гора, дъбрава, отглеждана гора“ (с. 43).
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вражди, които не разграничават, а и не желаят да разграничават между враг и 
престъпник.

Държавност и суверенитет са основата на досега постигнатите международни 
ограничения на война и вражда. Наистина една водена по правилата на европейското 
международно право война съдържа в себе си повече мисъл за право и реципрочност, 
както и повече мисъл за правен процес, в миналото наричан „правно действие“, от-
колкото онзи от някои модерни властимащи инсцениран фасаден процес на морално и 
физическо унищожение на политическия враг. Онзи, който снема класическите разли-
чия и върху тях строените регулации на междудържавната война, трябва да е наясно 
с последствията. Професионални революционери като Ленин и Мао Дзедун са знаели 
това. Някои професионални юристи не го знаят. Тези хора дори не забелязват как 
класическите понятия на регулираната война се използват за оръжия в революцион-
ната война чисто инструментално, необвързващо и без ангажимент за взаимност.

Това е положението. Тази толкова объркана междинна ситуация на форма и без-
формие, война и мир поражда колкото неудобни, толкова и неотложни въпроси, 
представляващи сериозно предизвикателство. Немската дума за предизвикател-
ство5 е израз едновременно на challenge, така и на провокация.

Опит за отговор

Съчинението Понятието „политическо“ е опит да се посрещнат подобаващо 
новите въпроси, без да се подценява нито предизвикателството, нито провока-
цията. Докато студиите върху Хуго Пройс (1930) Пазителят на конституцията 
(1931) и Легалност и легитимност (1932) изследват новата вътрешнодържавна, 
конституционална проблематика, тук се срещат теми от теория на държавата 
с теми от международно-междудържавното право. Става дума не само за плу-
ралистичната теория за държавата, която е била напълно непозната в Германия 
от онова време, но също за женевското Общество на народите. Съчинението 
отговаря на предизвикателството на едно междинно положение. Това произлиза-
що от самото него предизвикателство е насочено на първо място към консти-
туционни експерти и юристи по международно право.

Още първото изречение гласи: „Понятието държава предпоставя понятието за 
политическо“. Кой разбира една толкова абстрактно формулирана теза? Днес 
все още имам съмнения в смисъла да започна изложението си с такава на пръв 
поглед непроницаема абстрактност, защото често първото изречение е от 
решаващо значение за съдбата на някоя публикация. При все това този почти 
езотеричен изказ не е на погрешно място. С провокативната си формулировка 
той назовава групата от читатели, към които предимно се обръща, а именно 
към познавачите на европейското публично право (jus publicum Europaeum), към 
познавачите на неговата история и съвременна проблематика. Във връзка с 
тези адресати послесловът подчертава както интенцията „да енкадрира този 
неизмерим проблем“, така и строго дидактичния характер на изложението.

5  Herausforderung.
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Един обзор на влиянието на съчинението върху научната общност на неговите 
истински адресати е нужно да обхване по-късни публикации, продължаващи основ-
ната идея на понятието „политическо” и търсещи да запълнят зададената тео-
ретична рамка. Тук е мястото на реферата „Обръщане към едно дискриминиращо 
понятие за война“ (1938), както и на книгата Номосът на земята (1950). Такъв 
преглед трябва да обхване развитието на възгледите за политическо престъп-
ление и политическо убежище, за юрисдикция на политическите актове, както и 
на правомерните политически решения. Той трябва да засегне и основния въпрос 
за съдебния процес изобщо, а именно да изследва доколко последният чрез своята 
процедура променя материала и предмета и преминава в друго агрегатно със-
тояние. Всичко това надминава рамките на сегашния предговор и тук ще е редно 
да се посочи единствено като задача. Част от този комплекс от въпроси е също 
така въпросът за политическата – не икономическа или техническа – цялост на 
света. Все пак ми се иска всред множеството изказвания да назова две между-
народни статии, които се занимават критично и отрицателно с моите идеи и 
при това удържат темата по същество: двете позиции са публикувани от проф. 
Ханс Велберг от Женева в неговото списание Пазач на мира през 1941 и 1951 г.

Подобно на всяко юридическо разглеждане на конкретни понятия Понятието „поли-
тическо“ работи с дадена историческа материя, с което се обръща към определена 
друга група адресати – историците, а на първо място сред тях към познавачите на 
епохата на европейската държавност и на прехода от феодалната война през Сред-
новековието към суверенна териториална държава и разграничаването между държа-
ва и общество. В тази връзка трябва да се назове името на големия историк Ото 
Брунер, който в епохалното си съчинение Земя и власт (първи тираж от 1939 г.) ве-
рифицира исторически критерия за политическото. Той обръща внимание на малкото 
съчинение, въпреки че го регистрира само като „крайна точка“ в развитието на уче-
нието за държавния интерес.6 Същевременно той повдига критичното възражение, 
че съчинението работи с „врага“, а не с „приятеля“ като съществен понятиен белег.

Чрез характеристиката „крайна точка“ съчинението е отпратено в империалисти-
ческата епоха, а неговият автор определен като епигон на Макс Вебер. Как моите 
понятия се отнасят към тези на едно типично империалистично учение за държа-
вата и международното право, става достатъчно ясно от 9-а бележка на стр. 33, 
която засяга един определен продукт на тази ера. Упрекът за мнимото първенство 
на понятието враг е широко разпространен и стереотипен. Той недооценява, че вся-
ко движение на едно юридическо понятие с диалектическа необходимост произлиза 
от неговата негация. В правния живот, както и в правната теория привличането на 
негацията е всичко друго, но не и „върховенство“ на негираното. Правното действие 
като процес е само тогава възможно, когато едно право бива негирано. Наказанието 
и наказателното право поставят в началото си не действието, а злодеянието. Това 
ли се нарича „позитивно“ схващане за злодеяние и „първенство“ на престъплението?

6  От „ratio status“ (лат.), ragione di stato (итал.), „raison d’état“ (френ.) „reason of state“ (англ.), Staatsräson (нем-
ски). Идеята за държавния интерес се свързва исторически най-често с Владетелят на Николо Макиавели, без 
там да е формулирана позитивно. Без съмнение обаче съчинението предлага ново разбиране за същността 
на модерната държава, поставяйки държавния интерес като първи принцип за политическо действие, който в 
случай на конфликт стои над всякакви други правни и етически норми.
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Ако за историка историята не е единствено минало, той ще обърне внимание на 
актуалното предизвикателство в нашето разглеждане на политическото, а именно 
обърканото междинно състояние на класически и революционни юридически поня-
тия, и не ще сбърка смисъла на нашия отговор на предизвикателството. Започна-
лите от 1939-а военни процеси на дефиниране на неприятели доведоха до нови, по-
интензивни видове войни и до напълно объркани понятия за мир, както и до модерна 
партизанска и революционна война. Как да разберем това ново измерение, при 
положение че реалността на междуличностната вражда се изтласква от научното 
съзнание? Ние не можем да задълбочим тук дискусията; ще напомним единствено, 
че предизвикателството, на което търсим отговор, не е отпаднало, а дори по нео-
чакван начин е засилило силата и наложителността си. Впрочем вторият приложен 
короларий от 1938-а предлага преглед на отношенията между война и враг.

Наред с юристи и историци, също така известни теолози и философи са се за-
нимавали с политическото. За една по-пълна картина е нужен сериозен критичен 
обзор. В тази област излизат наяве нови, извънредни трудности при взаимното 
разбиране, така че става почти невъзможно убедителното „енкадриране“ на об-
щата проблематика. Тук фразата „Silete theologi!“7, отправена от един юрист на 
международното право в началото на епохата на държавността към теолози на 
двете конфесии, все още силно въздейства. Разрояването на хуманитарната ни 
преподавателска и изследователска система обърка общия ни език. И тъкмо при 
понятия като приятел и враг неизбежно се стига до itio in partes.8

Гордото самочувствие, струяло от онова „Silete!“ в началото на епохата на дър-
жавността, се е изгубило за юристите в нейния край. Мнозина търсят днес опо-
ра и оценностяване в морално-теологическото естествено право или дори в ге-
нерални клаузи от философско-ценностен характер. Очевидно не са достатъчни 
вече нито правният позитивизъм на ХIХ век, нито революционната злоупотреба 
с понятията на класическата законност. Юристът на публичното право се на-
мира в дефанзивна позиция както спрямо теологията и философията, от една 
страна, така и спрямо социално-техническата регулировка, от друга, при кое-
то автохтонната ненападаемост на позицията му се разпада и е застрашено 
информационното съдържание на дефинициите. Една толкова объркана ситуация 
сама за себе си оправдава новия тираж на вече от дълги години недостъпното 
съчинение върху понятието „политическо”. По такъв начин автентичният до-
кумент се спасява от фалшиви митологизации и едно истинско твърдение се 
връща към първичното му информационно съдържание.

Оправданият интерес към автентичния текст е валиден в още по-голяма степен 
за ненаучните среди, за ежедневната публицистика и публичното пространство, 
формирано от средствата за масова информация. В тези сфери всичко се напас-
ва според непосредствените нужди на политическите боричкания и консумация. 
На такова място усилието за научно „енкадриране“ звучи абсурдно. От внима-

7  От италиански: „Мълчете теолози [по чужди за вас въпроси!]“, изрича италианският юрист Алберико Джен-
тили (1552–1608) в края на ХVI век по въпроса за започване на война срещу Османската империя. Джентили 
се изказва остро срещу теологическите аргументи в подкрепа на т.нар. „справедлива война“.
8  От латински: „разделяне на партии“.
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телното първично очертаване на понятийното поле се прави примитивен лозунг, 
една така наречена „теория на приятелите и враговете“, която авторите  я 
познават само от подочуване, но умишлено я приписват на своите противници. 
Пред тази заплаха от злоупотреба не можем да направим друго, освен да прибе-
рем цялостния текст на сигурно. Впрочем трябва да сме наясно, че влиянията и 
последствията от текстовете след публикацията им не зависят от техния ав-
тор. Особено малките съчинения вървят по свой собствен път и това, което ав-
торът им всъщност е постигнал с тях, „се разкрива едва на следващото утро“.

Продължение на отговора

Изходната ситуация продължава да е актуална и никое от произлизащите от 
нея предизвикателства не е преодоляно. Свидетели сме на продължаващо изост-
ряне на противоречието между официалната употреба на класически понятия и 
ефективната действителност на революционни цели и методи. Размишлението 
над едно такова предизвикателство не бива да спира и е нужно да продължат 
опитите за отговор.

Как това може да се случи? Времето на системите е отминало. Преди 300 години 
с възхода на европейската държавност са възникнали прекрасни системи на мисъл-
та. Днес вече не може да се строи по такъв начин. Днес е възможен единствено 
историческият поглед назад, който да рефлектира върху jus publicum Europaeum и 
системната взаимовръзка на неговите понятия държава, война и справедлив враг. 
Аз съм се опитал да го сторя в книгата си Номосът на земята (1950).

Другата, противоположна възможност би била скокът в афоризма. Като юрист не 
съм способен на този ход. В дилемата между система и афоризъм остава възможен 
само един изход: да не изпускаме от очи феномена и да анализираме актуалните 
въпроси и ситуации наново и наново спрямо собствените им критерии. По този 
начин се натрупва знание и възникват поредица от короларии.9 Вече има много от 
този вид, няма да е практично да се отежнява с тях новият тираж. На това място 
ще спомена една особена категория короларии – онези, които създават цялостна 
представа за отношенията в определено понятийно поле. Те очертават това поле, 
в което понятията взаимно се информират чрез положението си. Един подобен 
преглед може да бъде особено полезен за дидактичната цел на съчинението.

С настоящото издание представяме текста от 1932 г. като документ с всичките 
му несъвършенства. Същинският недостатък се състои в това, че различните 
видове враг – обикновен, действителен или абсолютен – не могат да бъдат разде-
лени и отграничени достатъчно ясно и точно. Дължа посочването на този пропуск 
на един французин, Жулиен Фройнд от Страсбургския университет, и на един аме-
риканец, Джордж Шваб от Колумбийския университет, Ню Йорк. Продължаващата 
дискусия върху проблема извършва същински прогрес в съзнанието върху проблема, 
тъй като новите, актуални форми и методи на война ни карат да размишляваме 

9  От латински: corollarium: допълнение, венец. Фигурата на венеца е важен херменевтичен знак за про-
никване в методологията на Шмит: аргументите се разгръщат циклично, подобно на концентрични кръгове, 
венци, под формата на исторически анализи, в които се разглежда развитието на класическите понятия.
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върху феномена на врага. Един изключително актуален и акутен случай показвам 
в студията „Теория на партизаните“, излизаща самостоятелно и едновременно с 
този тираж. Студената война е друг, също толкова настойчив пример.

Партизанските войни, например китайско-японската от 1932-ра, Втората световна 
и накрая войната в Индокитай след 1945-а, както и други, свързват два противо-
положни процеса, две съвсем различни разновидности на война и вражда: от една 
страна, автохтонната, по своята същност дефанзивна съпротива, с която мест-
ното население се противопоставя на чуждата инвазия; от друга, подкрепата и ин-
струментализирането на тази съпротива от световните агресивни сили с интерес 
във въпросните конфликти. Докато за класическото водене на война партизанинът 
е просто един „нерегулярен участник“, странична фигура, то за световно-револю-
ционното водене на война той междувременно се е превърнал, ако не в централна, 
то поне в ключова фигура. Да си припомним класическата максима, според която пру-
ско-немските войски са се надявали да победят партизаните: войската воюва срещу 
един конкретен враг; полицията се справя с мародерите. Другият модерен вид на 
днешната война, така наречената Студена война, чупи всички понятийни оси, които 
са носели досегашната система на ограничаване и регулация на войната. Студена-
та война не се поддава на каквито и да е класически разграничения като война, мир 
и неутралитет, политика и икономика, войска и цивилно население, сражаващи се и 
несражаващи се. Ала разграничението на приятел и враг запазва валидността си, 
неговата логичност е в основата на произхода и същността на Студената война.

Не е чудно, че старата английска дума foe10 се е събудила от четиристотингодиш-
на дрямка и от две деситилетия наред с enemy отново се е завърнала в употреба. 
Как би могла иначе да се удържи рефлексията върху разграничението на приятел 
и враг в един век, който е произвел оръжия за масово унищожение и същевременно 
заличава разликата между война и мир? Големият проблем е в ограничаването на 
войната и това е или цинична игра, един вид dog fight11, или празна самоизмама, ако 
противниците същевременно не се стремят да релативират враждата.

Предговорът към новото издание на едно малко съчинение не ще реши оконча-
телно тези проблеми и не ще допълни очевидната недовършеност на един текст 
отпреди трийсет години. Той не може да замени книгата, която тепърва пред-
стои да бъде написана. Вместо това се задоволяваме с няколко посочвания на 
причините за интереса към текста, довели до този нов тираж.

Март 1963

Превод от немски: Христо Карабаджаков

10  От староангл.: враг.
11  Разговорно наименование от Първата световна война за определен вид въздушен бой, при който враже-
ският самолет се стреми да достигне до задницата на другия самолет (воен.).
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Георги Каприев

БЕЗСМИСЛЕНОТО	КАТО	

ГЕНЕРАТОР	НА	СМИСЪЛА

На Илко Димитров

Преди 23 години1, питайки дали изобщо е постижим смисъл, обърнах внимание, 
че „системата“, налагана на човека в нашия свят като тотална и завършена, 
сиреч претендираща да изчерпва всички характеристики на битието, е налична 
неизменно като „ситуация“, генерирана в един или друг всекидневен свят. Аз съм 
в състояние да откажа включването си в някой от тези светове, с което обаче 
избирам друг от тях – неговите закономерности и условия. Това изобщо дава 
основание да се говори за „системата” като тотална. Дадена като „ситуация“, 
като набор от условия, структурирани в определено време и място, „системата“ 
е принципно неспособна да излъчва смисли. Тя може да задава само значения, кои-
то дори в поли-ситуативен набор са неспособни да отвеждат непосредствено 

1  Каприев, Г. Homo spiritualis. София, 1991; второ издание в: Г. Каприев, Homo spiritualis и около него, София, 
2011.
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към смисъл. „Светът на идеите” в нея е светът на значенията. Същото важи 
за отнасянето към нея като „знакова система“. Знакът във всяка от ситуатив-
ните  структури може да бъде суппониран и в констативни, и в перформативни 
изказвания, където обаче той сигнифицира винаги значение и никога смисъл.

Значението се мисли тук като проява на един или друг аспект на смисъла. То из-
разява т.нар. предметно отношение, сиреч отнасянето към ситуативно обуслове-
на предметност, въз основа на което основно значение вторично, чрез преносен 
или функционален тип употреби, възникват производните значения (семантичните 
деривати)2. Смисълът е онова, което удържа и изявява не само проявено налично-
то на биващото, но и възможното му ‘е’, битийната му определеност в пълнота, 
неговата отвъд-ситуативност. Ето защо човекът, превърнат във функция на сис-
темните ситуации, изобщо не би могъл да зададе въпроса за смисъла: този човек е 
принципно лишен от възможността да се обърне към цялото или универсалността.

Затова диренето на смислова структура става възможно едва чрез тотално не-
гиране: не на една или друга ситуация, което би означавало утвърждаване на друга 
или други. Ако „системата” е „всичко“, радикалното  отричане трябва да бъде 
готовност за нищото: то е обръщането към смъртта. Тя се оказва единстве-
ната „даденост”, чрез която съществуващите в безсмислие човеци могат да се 
съизмерят смислово: да избягат от ситуативната си определеност. Питането за 
смъртта, за тоталната без-смислица в сферата на контингентното, отпраща 
към отговор на въпроса за смисъла на човешкия живот. Днес може да се прокара 
паралел със Sein zum Tode при Хайдегер и неговата „позитивна екзистенциално-
аналитична интерпретация на смъртта“3. Но – първо – едва днес, и – второ – ко-
гато става дума за дирене на смисъл, аз подлагам на съмнение възможността 
чрез нея да се постигат „структурите на целостта“, при това в множествено 
число. През безсмислието на смъртта, отварящо крайния човек за неговата без-
крайност, става възможно насочването към смисъла на човешкия живот. Впрочем 
и Хайдегеровата интерпретация на смъртта претендира да извежда тъкмо „съ-
щинското умение за цялост на Dasein“4. Напук на българската граматика обаче, 
настояваща, че думата „смисъл“ има само единствено число5, употребата  в мно-
жествено е философски неотменна. Но човешкият живот, ако щете – смисловата 
цялост на човешкото Dasein, е само един член от множеството на смислите.

Отчитаното в тази перспектива полагане от „безкрайното и свръх-битийно 
мълчание“ на „гарантиращ смислите Логос, непостижим непосредствено от 
човека“6, може да бъде оттук най-много описано феноменологично. Защото база 
тук е редукцията на наличното към нищото, към долния екстрем от йерархията 
на битието, така да се каже. Тя е възможна чрез процедура, условно допускаща 
да се нарече „Аристотелова“. Питането за генератора и гаранта на смислите 

2  Вж. Касабов, И. Проблеми на общата лексикология. София, 2013, 93-95.
3  Вж. Heidegger, М. Sein und Zeit (18 Aufl.), Tübingen, 2001, 235-267. Бълг. превод: М. Хайдегер, Битие и време 
(прев. Д. Зашев). София, 2005.
4  Heidegger, М. Sein und Zeit. Tübingen, 2001, 266.
5  Пашов, П., Х. Първев, Правоговорен и правописен речник на българския език. София, 2002, 1044.
6  Каприев, Г. Homo spiritualis. София, 1991, 21; Г. Каприев, Homo spiritualis и около него. София, 2011, 24.
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изисква насочване към противоположния край на спектъра и към отиващото 
отвъд него. То предполага друг тип логика, която не по-малко условно може да 
бъде именувана „Дионисиева“.

Бързам да успокоя, че няма да се заема с извеждане на някаква първопричина на 
смислите, гледана в ключа на каузалността и/или субстанциалността, респ. 
търсена като предметен „супер-смисъл“, като „смисъл на смислите“. Далеч по-
адекватен ми се струва един подход, паралелен с извеждането на „невъзможно-
то“ (das Unmögliche) и „необусловеното“ (das Unbedingte) при Жан-Люк Марион в 
един сравнително скорошен текст7.

Анализът на Марион, дирещ възможността за рационално познание на Божест-
веното, тръгва от положението, че разумното питане за Бога е възможно едва 
след освобождаването Му от всяко a priori (позиция, нито видяна, нито спомена-
та от Кант) (с. 1106). Бог, твърди Марион, следвайки Анселм Кентърбърийски, 
се открива за питането, когато надхвърля границите на мислимото, тоест на 
метафизичното a priori (с. 1108). Редуцираният до „обектност“, до „предмет-
ност“, Бог става ex hypothesi и per definitionem не-Бог. Въпросът за Бога трябва 
да бъде отпратен оттатък крайното пространство на нашия опит и неговите 
a priori дадени условия (с. 1109). „Необусловеното“, изведено през тази перспек-
тива, като абсолютно Невъзможното е онова, което прави нищожно всичко въз-
можно за нас, но заедно с това проявява възможността на самото Невъзможно. 
„Невъзможното“ се открива като възможността на всички възможности. Като 
условието за възможността на останалите възможности, то не допуска никакво 
условие за собствената си възможност (с. 1117/8). Оттук става невъзможно 
мисленето на необусловеното, а единствено на обуславяното от него. Онтотео-
логично-метафизичното „преработване“ на Бога в принцип, мислен като „първоп-
ричина“, „висше същество“, предметна „ценност на ценностите“ и т.н., тоест 
подмяната му чрез формални понятия („идоли от втора степен“), заменящи озна-
ченията, почерпени от сетивния свят, Марион оценява като „трансцендентална 
идолатрия“, повтаряна и от т.нар. концептуален атеизъм (с. 1109/10).

Не е трудно да се забележат аналози на подхода, прилаган от Марион, в позиции, 
валидни за философското мислене през по-предни исторически времена.

Първото, идващо на ум, е опитът на Робърт Гросетест да аргументира Бог като 
единна „форма на формите“ (unica forma formarum). За Гросетест Бог е форма 
сама по себе си, но не е формата на всички неща или на което и да е нещо, 
на „това или онова формирано“ (formosum hoc, formosum illud), а е принципът на 
формата на всичко формирано (ipsa formositas omnis formosi). Тази formositas Гро-
сетест отъждествява с veritas, с истината, но не и с която и да е и с каквато 
и да е конкретна форма, отхвърляйки при опита за нейното схващане „мъглата 

7  Той беше представен пред ХХ немски конгрес за философия през септември 2011 г. и публикуван като: 
Marion, J.-L. „Die Frage nach dem Unbedingten“, in: Welt der Gründe (= Deutsches Jahrbuch Philosophie, Bd. 4), eds. 
J. Nida-Rümelin / E. Özmen, Hamburg, 2012, 1095-1119.
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на телесното мислене“ и „облака на представите“8. В същия ключ следва в перс-
пективата на смислите да се говори за „ratio rationum”, мислена не като отделен 
смисъл, обобщаващ или „снемащ“ в себе си всеки от смислите, а като принцип 
на смислите, гарантиращ и генериращ всеки от тях, без да е от същия порядък 
и без сам да се генерира по някакъв аналогичен начин.

Особено инструктивно е учението за логосите на нещата, разгърнато от Максим 
Изповедник. Синтетичният „логос“ на всяко нещо е неговият принцип, полагащ би-
тийното му начало и цел, към която то се стреми по своето съществуване. Вът-
решната конституция на нещото се определя от множество логоси, оформящи 
пълната му определеност (съществуват както универсални, така и партикуларни 
логоси), синтезиращи собствения „логос“ на конкретното биващо. Логосите не са 
нито Аристотеловите форми, нито Платоновите идеи, а са слова-воли на Бога, по 
силата на които творението се осъществява и съхранява. Логосите не са някакви 
необходими еманации на божествената същност, а актове на божествената воля. 
Те не са пряко тъждествени с божествените енергии, които могат да бъдат съ-
зерцавани както в логосите, така и в контингентните неща. Но те не съвпадат 
и със същностите и характеристиките на крайното, които имат самостоятелна 
битийна конституция. Не са и някакъв битиен посредник между Бога и творе-
нието. Отделните логоси не се мислят предметно, а динамично. Всеки от тях, 
бидейки принцип-граница, е чиста динамика, стояща в постоянна кореспонденция 
с цялата енергийна структура. Различните логоси имат себе си като единство 
при Логоса, Словото на Бога и Отца. Но те не се съдържат в Него и не са тъж-
дествени с него нито поотделно, нито в заедност. Той остава трансцендентен и 
за логосите, както и за всяка контингентна действителност.9

Изглежда най-пряка е аналогията с учението за истината, отстоявано от Анселм 
Кентърбърийски. Той определя истината на всяко нещо (било то същност, от-
ношение, свойство, действие, израз и т.н.) като rectitudo – правилна насоченост, 
динамична отправеност към осъществяване на онова, което по битие му е даде-
но като debere: като битийно дълженствуване. Истината е насочено действие; 
действие към осъществяване на битийната му мяра, задавана от висшата исти-
на. Тя самата обаче „не дължи“ нищо; не е истина от порядъка на контингентните. 
Тя е техен генератор и гарант като rectitudo veritatis: тоест не сама по себе си, 
а като обща битийна мяра, обърната към всяка от истините, към която отделни-
те истини са насочени като към тяхна норма. Те се причастяват към нея, без да 
съвпадат с нея нито структурно, нито по друг някакъв субстанциален или съдър-
жателен начин. Именувайки я тривиално „causa“, Анселм все пак я предполага не 
като тяхна причина в каузална верига, а като нормативно основание и динамична 
граница-цел на действията-истини, без да е в тях или да ги съдържа в себе си.10

8  De unica forma formarum (De forma prima omnium), in: Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste, 
Bischofs von Lincoln, Münster, 1912, 106 – 111 (тук: 108-109). Бълг. превод: Роберт Гросетест, „За едната форма 
на всички неща“ (прев. Г. Каприев), в: Средновековни философи, ч. 1, съст. Ц. Бояджиев / Г. Каприев, 431-436 
(тук: 433).
9  Вж. по-подробно в: Каприев, Г. Максим Изповедник. Въведение в мисловната му система. София, 2010, 
144-151.
10  Вж. по-подробно в: Каприев, Г. Id quo nihil maius cogitari possit. Философският свят на Анселм от Аоста, ар-
хиепископ Кентърбърийски. София, 2005, 135-166.
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Принципно същата процедура се прилага от Анселм и в Прослогион (Марион се по-
зовава неслучайно на този текст). Тук Анселм се опитва да издигне интелекта до 
богопознавателното ниво на вярата. Идентифицирайки Бог като „онова, от което 
не може да бъде мислено нищо по-голямо“, той набелязва с тази добре построена 
и следователно изцяло достъпна за мисленето формула един псевдообект, който 
обаче не може да бъде дефиниран понятийно и постигнат интелектуално. Чрез 
тази (въведена чрез компаративността) провокация към мисленето всъщност е 
зададена една негова динамика, отвеждаща го към собствената му граница. Ди-
намика, потенциално отвеждаща до безкрайност, но до една определена безкрай-
ност (определяна чрез по-мощната безкрайност – Бог). Границата на мисленето 
се оказва условието за възможност на всяка мисъл и на мисленето като цяло, 
принцип на самото мислене („познавайки границите, познаваме началата“). Тя е не-
говият гарант и генератор. Бог като граница-принцип на мисленето съществува 
безусловно, защото с очевидност съществува самото мислене. Но дори в тази си 
функция Бог не може да бъде обхванат чрез априорната рационална понятийна сис-
тема, защото не се вписва в множеството на нейните реални и възможни обекти. 
Едва при опита за преход (осъществяван след пета глава) от схващането на Бога 
като трансцендентално-метафизичен принцип на мисленето към тълкуването му 
като трансцендентно начало, Анселм установява дефицити в логиката, в конвен-
ционалната рационална логика, успешно ползвана при извеждането на границата-
гарант на мисленето. Те го принуждават да заяви Бога не само като „онова, от 
което не може да бъде мислено нищо по-голямо“, но и като „по-голям, отколкото 
може да бъде мислено“, опитвайки се при това да познава отвъд всички граници 
на собствено мисловното. Този хоризонт изисква прилагането на други типове 
логики („логика на тайната“, „логика на любовта“) и включването в познавателна 
спирала, водеща към познание, нарастващо в потенция до абсолютна безкрайност, 
но без никаква възможност да постига действително своя „предмет“.11

В най-ново време Андреас Шпеер, отблъсквайки школските дефиниции за метафи-
зика и в опит да възстанови първоначалната  специфика, демонстрира подобна 
позиция, въвеждайки като структурен принцип конвергенцията. Той има пред очи и 
двете значения на това понятие: 1) еднотипния стремеж на всички точки в един 
кръг към централната точка на кръга; 2) свойството на една редица, притежава-
ща гранична стойност: редицата се приближава към тази гранична стойност, без 
необходимо да я достига. Описвайки конвергенцията като „епистемния структурен 
момент“ на метафизиката, Шпеер настоява, че така се очертава основната ин-
тенция на Аристотел: генезисът на знанието предпоставя относно съответното 
епистемно поле допускането на една гранична стойност, придаваща на познава-
телната операция нейната целенасоченост в рамките на заедно с това предза-
дадените  граници. В максималния обхват на епистемните полета границата се 
проявява като най-обща норма, структура на най-общите принципи на познанието, 
без да съвпада с тези полета или с което и да е постигано епистемно съдържание. 
Тя самата остава непостижима за познавателната процедура. Границата конвер-

11  Вж., много подробно, пак там, 273-427.
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гира динамиката на знанието, полагайки условията за разбирането par excellence.12

Питайки за смисъла, за неговото генериране и гарантиране, можем да се опрем 
на този „структурен елемент“ – конвергентността. Генераторът и гарантът 
на смислите, полагащ условието за смисленост par excellence, което дефинира 
смисъла и позволява неговото разпознаване като смисъл, не следва да се мис-
ли онтотеологически, тоест основавайки се върху идеята за каузалност и/или 
центрирайки описанията му около субстанциалността. Като граница-принцип 
той следва да бъде тълкуван като начало, задаващо мяра и норма на смислите. 
Няма обаче основания да бъде полаган като някаква висша и необходима причи-
на, чиито следствия да са конкретните смисли, или като някакво изначално и 
най-висше биващо (при Кант „Wesen“): ens originarium summumque, някакъв, при 
това реифициран, смисъл на смислите, структуриран според тяхната конститу-
ция, пък било то и по най-съвършен начин. Той не е „единичен предмет“, тоест 
ипостасиран най-висш смисъл, и не е първообразът-prototypon на всички смисли, 
мислени като негови несъвършени копия-ectypa.13

Иначе казано: този генератор и гарант не може да бъде схващан като числящ се 
към множеството на смислите и в този план не бива да се полага като съдър-
жателна тоталност на смисловостта. Той, задавайки границата му, не се числи 
към това множество, а не е и тоталността на множеството. Решаващо тук не 
е дори само по себе си същественото различаване между крайно и безкрайно, а 
отвъд-ситуативността. Лудвиг Витгенщайн, за когото светът е това, което 
се е случило да е14, тоест същинският топос на случайността, отсича, че сми-
сълът на света трябва да се намира извън него: в света всичко е, както е, и се 
случва, както се случва; в него няма никаква ценност и ако да би имало, тя не би 
имала никаква ценност; ако има ценност, която има ценност, тя трябва да се 
намира извън всяко случване и така-битие; защото всяко случване и така-битие 
е случайно; това, което го прави не-случайно, не може да се намира в света, за-
щото то също би било случайно; то трябва да се намира извън света.15

Генераторът и гарантът на смислите, конвергентната им точка, по дефиниция 
няма как да съвпада с техните битийни и епистемни структури. Той освен това 
не може да бъде постиган чрез каквото и да било съдържателно усвояване на 
множеството на смислите. Той не може да бъде познаван чрез епистемната про-
цедура, имаща компетентност в рамките на множеството. Неговото коректно 

12  Вж. Speer, A. Fragile Konvergenz. 3 Essais zu Fragen metaphysischen Denkens. Köln, 2010, 13-20. Бълг. превод: 
Шпеер, A. Метафизичното мислене: крехка конвергенция (прев. Г. Каприев). София, 2011, 29-40.
13  Вж. Кант за „идеала на чистия разум“ в: Kant, I. Critik der reinen Vernunft. Riga, 1781/1787, A 567-583/B 
599-611. Бълг. превод: Кант, И. Критика на чистия разум (прев. Ц. Торбов). София, 1992, 563-570.
14  Tractatus logico-philosophicus, 1: Die Welt ist alles, was der Fall ist, цит. по: http://tractatus-online.appspot.
com/Tractatus/jonathan/D.html (видян на 24 април 2014 г.). Бълг. превод: „Логико-философски трактат“ (прев. 
Е. Латинов), във: Философия на логиката. Ранна аналитична философия, съст. Т. Полименов, А. Бешкова, Б. 
Моллов, Е. Латинов, София, 2003, 179 – 241.
15  Tractatus logico-philosophicus, 6.41: Der Sinn der Welt muss außerhalb ihrer liegen. In der Welt ist alles, wie es 
ist, und geschieht alles, wie es geschieht; es gibt in ihr keinen Wert – und wenn es ihn gäbe, so hätte er keinen Wert. 
Wenn es einen Wert gibt, der Wert hat, so muss er außerhalb alles Geschehens und So-Seins liegen. Denn alles 
Geschehen und So-Sein ist zufällig. Was es nichtzufällig macht, kann nicht in der Welt liegen, denn sonst wäre dies 
wieder zufällig. Es muss außerhalb der Welt liegen.
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разпознаване се форматира по-скоро в нормите на апофатичната логика.

Тя предполага отрицанието на отрицанието да не е потвърждаване на отречено-
то – изказваното е отвъд утвърждаваното и отричаното едновременно, нямайки 
за своя граница отрицанието на утвърждаваното: именуваното като свръх-живот 
няма за своя граница смъртта, свръх-битието не се дефинира чрез ограничаващо 
го не-битие, свръх-рационалното не е нито рационално, нито ирационално и т.н.

В нашия случай принципът на смислите не може да бъде определян нито като 
смисъл, нито като не-смисъл; той не е смисъл, имащ за свое друго липсата на 
смисъл. От гледна точка на конкретните смисли той е без-смисленото, доколко-
то не е смислова единица и не носи структурата на смисъл. Но пък задава и га-
рантира тази структура: дава възможност да се говори синонимно за „смисъл“, 
смисълът да бъде разпознаван като смисъл и да е такъв. Принципът на смислите 
не е нито смисъл, нито другото на смисъла, а е неговото не-друго, задаващо 
собствената мяра на всеки смисъл. Бъде ли разпознато като смисъл, тогава 
проумяното не е определящото не-друго, а някакво друго, някакъв партикуларен 
смисъл, колкото и да е той възвишен. То е „преди“ всяко понятие и всеки смисъл. 
Не-другото, което определя всичко останало, определя сам себе си, при което 
е невъзможно да бъде рационално-смислово определено.16 Благодарение тъкмо 
на него обаче другото, тоест всеки от актуалните смисли, има както своята 
действителност, така и своята възможност.17

16  Вж. Nikolaus von Kues, De non aliud / Nichts anderes, Münster, 2011. Бълг. превод: Николай от Куза, За не-
другото (прев. Ц. Бояджиев), София, 1998 (= Bibliotheca christiana, 2).
17  Текстът е представен като доклад пред националната конференция „Смисъл и безсмислие“ (12–17 май 
2014, Гьолечица).
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Красимир Крумов

ФИКТИВНОТО	ЖИВЕЕНЕ

Нека разгледаме някои емблематични форми на съвременния феномен на фиктив-
ното живеене.

Фиктивното живеене е опразнено екзистенциално поле и като такова е лишено 
от протяжност. Попаднали в него, ние преминаваме в състояние на своеобразна 
летаргия и можем да идентифицираме действието на фиктивността единстве-
но посредством присъствието на самия ейдос (форма, метод) на фиктивността 
и спрямо него да разграничаваме ставане от не-ставане. Фиктивното живеене 
се отличава с не-ставане, с престой на течащото битие, със затихване-зами-
ране на ипостазата, затова при него става (присъства) само ейдосът.

Във фиктивното живеене не се случва онова безвремени прекъсване на смисъла, 
където от интелигибелния интервал бликва новата структурна сила на мислов-
ния акт, който единствен е в състояние да прекрои историята. Във фиктивното 
живеене не се случва онова радикално из-местване на един феномен от друг 
феномен, което всъщност преобръща хода на нещата и в което всичко, що е 
било дотогава „изключение” вътре в структурата (макар че в началната кон-
стелация то винаги е едно-единствено и е пренебрежимо), започва да руши тази 
структура и да твори нов порядък за събитийността. „Същинското се случва 
само внезапно”, пише Хайдегер. Дерида говори за „чудовищността на всяко съ-
битие, което винаги връхлита изотзад” и е „неприсвоимо и непредвидимо”. Тези 
мисли визират истинската форма на живеене – откровението на Ставащото. 
Понякога е възможно един цял философски дискурс да се окаже плод на фиктивно 
живеене-писане, а някакво лично послание или писмо да бъде резултат от изпра-
вянето пред внезапно откроилата се бездна на истинността на протяжността 
и да ни призове онзи таен и верен зов, по който винаги различаваме вече извър-
шената смяна на времената.

Красимир Крумов е кинорежисьор и писател. Автор на седем иг-
рални филма, между които Екзитус, Мълчанието, Под едно небе и 
др. Публикувал е шест книги с проза и философска есеистика, 
както и теоретическата монография Поетика на киното. Гос-
туващ преподавател в Берлинската филмова академия, член е 
на Европейската филмова академия и на Съюза на българските 
филмови дейци.
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Същинското живеене е наниз от кратки мигове, в които трябва да съумяваме 
да се прехвърляме и да се закрепваме там. Това не означава, че фиктивността 
заема по-голямата част от нашето битие. Защото обратното на същинското 
живеене не е фиктивното, а всекидневното живеене. Всекидневността обаче се 
оказва трудно подчиним екзистенциален ресурс на човека. Той би могъл да бъде 
озарен от тихата „невечерна” светлина, идеща право от сърцето, т.е. препра-
тена отдалеч, но може да бъде осеян и с разширяващите се кръгове на празно-
тата, раждаща се не насила и отвън, а от самото разреждане на битието, от 
изтикването на заден план на неговата субстанциална живина. Празнотата на 
лишеното от поглед зрение, кръговете, които препречват времето и го препят-
стват да ни връща даровете, които някога ни е дало – това са фигурите на 
тези разширяващи се фиктивни сфери, които вършат възмутително и скръбно 
покушение – срещу собственото ни детство, срещу възможността изобщо да 
живеем детство, а после да имаме и упования, и любов, които пряко произтичат 
от него.

Появата на фиктивността

Фиктивността има природа, различна от природата на злото; тя не е лише-
ност от нещо (от благо), а е своеобразно преизобилие на нищожността. Тя 
разголва нещата и показва как те могат и да не бъдат, тя представлява входа 
към една изопачена, но и опитомена небитийност. Езиковото съзнание отказва 
да я идентифицира, за нея няма обозначения и тя остава „неназована”. Същест-
вува стих, който тепърва ще ни преследва: И нашта мъка ненаписана, сама 
в пространството ще скита. Призракът на „ненаписаното” се изправя срещу 
всякаква съпротива, но това не е всичко; страшното настъпва, когато самото 
„ненаписано” престане да „скита” в пространството. Изчезването на самия 
призрак на болката (човешкото битие) предизвестява настъпването на края 
на изкуството, на неспособността да се „пише”, на неумението, породено от 
нежеланието, да се осмисли грижата на битието чрез превода  на поетичните 
равнища. Битието на човека няма къде да „излезе” – с това започва битуването 
на фиктивостта.

Когато загубим културата на изказването и на писането като излаз (транс-
ценденция) на действителността и когато тези операции се превърнат в сред-
ство за нейното замъгляване и дори потулване – тогава се появяват първите 
симптоми на фиктивността. Живото битие на живия човек тогава не може да 
намери своята истинност в „написаното” и то следва да бъде описвано в без-
крайния свод на юрисдикцията, която е обречена да следва лошата безкрайност 
на неговата фактологическа неуловимост. Появява се формалитетът (формал-
ност), изпълващ се все повече с каталозите на не-истинността, на сводовете 
от данни, на масивите самостойна информация. Машината, която е извикана на 
помощ за обработката на този архив, описващ сякаш не толкова настоящето, 
колкото неговата нищожност, се нарича бюрокрация. Когато се появи този ад-
министративен произвол-закон, ето ни вече пред прага на фиктивното.

Лишаването от настояще (за миналото не говорим, то отдавна е станало пред-
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мет на Късата памет, произвеждащата фикционалност и неподдаваща се вече на 
друго освен на манипулация; херменевтиката в епохата на дигиталното мислене 
става немислима), лишаването от сега-тук и удвояването, което се получава от 
подмяната му с не-съществеността – е друг главен признак, че нашето живее-
не започва да става фиктивно. Следователно фиктивността е а-културалност, 
отмиране на културата, на възможността да се „опише” мъката (истинността, 
родена в сърцето) и трудното неравно ставане на живота. Искреността на 
душата, в която тя се сближава със себе си (това се случва само в интимна-
та просека на любовта, когато се срещат самите човеци и сякаш действат и 
чувстват извън себе си), е бламирана от този наплив на форма-лност, на инстру-
ментализиран разум, на хоризонтално празно стоене в рамките на действител-
ността. Затворници на реалността, в което състояние тя става призрачна и 
ни предава в ръцете на случая – това е закритият интериор на фиктивността.

Има и друг феномен – когато самите неща започват да се удвояват било под 
натиска на деградиращото и затихващо политическо начало, било в експанзията-
отвътре на безподобната Медиалност, било в кошмара на спиращото време на 
универсализма и безличието. Луи Фейяд в началото на миналия век е могъл да 
нарече своя кинематографичен метод „Нещата, такива, каквито са”, ала век по-
късно ние едва ли можем вече да го направим. Нещата вече са такива, каквито 
обикновено не са. Казвам „обикновено”, защото това е понятие, за което най-
много ще съжаляваме; то изразява улегналата устойчивост на всекидневността, 
която ни дава закрила. Чувството, че нещата „обикновено” са такива, действа 
като знак на сигурността въобще на съществуването. Нещата не са само оче-
видни, а са осветени отвъд, така че нашият мисловен поглед да може изобщо да 
ги различи сред сенките и виденията на сетивността. Когато тази светлина 
започва да намалява, приближава сумракът на статичността и фиктивността.

Защото „нещата са такива, каквито са” означава единствено, че те стават 
(ипостазират). Гледайки ги в ставането, ние можем да ги удържим и да различим 
самите себе си чрез тях. И обратно, щом те престанат да стават, тогава за-
криват собствения си хоризонт, а ние, лишени от трансценденталното „огледа-
ло”, ставаме неподвижни (призрачни). Вече твърде често имаме чувството, че 
не познаваме нещата и то е породено от застоялостта на тези неща; щом не 
ипостазират, те придобиват двойна мярка – едната е фиктивната им призрачна 
страна, другата е споменът за отколешната им vita activa. Фиктивността едва 
ли е сила, хлуеща отвън, тя обсебва нещата отвътре. Връзката между феноме-
ните, срасналостта им отслабва и те започват да стават „сами”, да тънат 
в светла неподвижност – и тогава вече са единичности. Самотни затворени 
монади, от които съдържанието е изгонено, тъй като затвореността иска да 
остане сама – това са предвестниците на фиктивността.

По-горната Инстанция

Следва да се запитаме пред каква Инстанция се разиграва фиктивният живот, 
тъй като, бидейки в промеждутъка на късната религиозност и на новата извън-
религиозност, ние все още инстинктивно разиграваме театъра на представя-
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нето. Ние все още не сме свикнали със статуквото на изоставени безпризорни 
хора, защото, прогонвайки Някого, човек бива по-скоро изоставен, отколкото 
свободен. Състоянието на свобода-от-грижата и отговорността пред Някого 
лишава човека от висша Инстанция, през лицето на която всеки наш акт и ми-
съл, допълвайки се, добиват свое значение.

Фиктивното живеене обема онези части от нашия живот, в които връзката с 
този Някого е нарушена до степен да бъде разстроена самата съгласуваност 
с битието. Защото, струва ми се, трябва да приемем безрезервно етическата 
„онтология” на Левинас, за когото човешкото съществуване е възможно и се 
осмисля единствено върху основата на диалога с Другия, в грижата за Него и 
в диалога помежду двама души вътре в безкрайната стихия на любовта между 
две Лица, изправени едно срещу друго, в погледите на които индивидът се са-
моосъзнава и преражда в личност. Далеч не е случайно, че тъкмо Левинасовата 
етическа философия стои встрани от философския дебат, недокосваема е, не 
толкова неприета или отхвърлена, колкото недопускаща към себе си. Причина-
та – тя обвързва публичното говорене с личното действие, а това винаги е било 
непреодолима граница пред всяко философстване.

Има и друга причина, далеч по-страшна. Фиктивното живеене отхвърля Някого, 
който е до нас, потулва ближния и неговата аура, която безспорно е отдругаде, 
дарена от онази висша Инстанция, пред която в крайна сметка стои и цялото 
битие. Това „присъствие” в опустялата ни съдба може би не можем вече да тър-
сим в лицето на Абсолютите, а само в лицето на Лицето, което стои пред нас 
и в чийто поглед растем и се възземаме. Това е Присъствието на съвършената 
непроницаема чуждост пред нас, която тъкмо защото е такава, дарява на бли-
зостта трансцендентална сила.

Близостта и любовта на абсолютното чуждо отваря хоризонт на трансцен-
денталното, прорязва скока на отвъдното. То е въплътеното отвъдно, оживена-
та и отворена към нас, с протегната ръка, сетивно-чувствена божественост. 
Трансценденталността е породена, произлиза от Лицето на Някого, трансцен-
денталното мислене се появява, когато себеподобността се осъзнава като 
отвъдност, като ближния, съвършено непознаваем, но даряващ ме с живот и 
подкрепящ – от отсрещната страна – и моята различност. Добивам вяра и 
крепкост в себе си, когато срещна отсрещното разбиране и приемане на моята 
различност, която осъзнавам като „себе си”.

При това положение, щом тъкмо тази присъственост на огромното истинско 
събитие на човешката екзистенция е прекъснато от зоната на фиктивното 
живеене, очевидно е, че не става дума просто за манкиране или укриване. На-
вярно става дума, щом секваме Лицето на Някого, не за лекомислено отсъствие 
или страх от живота, а за злокобно неумишлено (без-умно) покушение. Зад фик-
тивното живеене наднича престъпление. Фиктивността представлява бягство 
след безутешното и невидимо, дори непочувствано и непредставено премахване 
на Някого.
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Тогава пред коя Инстанция се разиграва фиктивното живеене, след като го няма 
Лицето на близкия, на различния, но същия? Пред кого, щом го няма близкия чо-
век, единствено в погледа на когото аз осмислям себе си като човек? Всъщност 
тъкмо затова се появява необходимостта от фиктивност; страшното отсъст-
вие, празното седалище на Някого предизвиква фиктивността и тя се настаня-
ва там, на зеещото място, от което е останала само формата. Фиктивното 
живеене замества отишлия си, прогонен Някой; то е живот, който очертава 
рамките на едно несъзнавано, но постоянно страдание – куха форма, запазена 
за Някого, чакаща да бъде запълнена от любов и постигащ поглед. Фиктивното 
живеене се състои от заместване и очакване. Не можем да го наречем копнеж 
по прогонения Някой, но очакването на неговото завръщане все още осмисля и 
удържа ейдоса на фиктивността.

Само в този таен и по-дълбок пласт фиктивността е преструвка. Наистина, тя 
е преструвка от ужаса на необратимостта, от томлението по близостта, от 
незапълнимата вече липса. Преструването е пред самите нас, за да запълним 
ейдоса на празнотата, но и на очакването. Ако го няма стаеното неизказано 
очакване, преструвката би се превърнала в преструвачество, в духовно опусто-
шение. Заедно с това обаче фиктивното живеене изповядва и друго изкушение – 
леснотата на бягството, на освобождаването от тежестта на Някого. Разто-
варването от отговорности спрямо ближен (Друг на света всъщност няма) води 
до своеобразна самозабрава. Ние забравяме себе си и то е естествено, тъй 
като самотата е нещо неонтологично, противоестествено. Под натиска на 
тази само-забрава се извършва и операцията по анихилиране на моето собстве-
но Лице. Иначе не бихме могли да оцелеем, без да полудеем, понеже тоталната 
оголеност на мястото, изоставено от Някого, е чиста лудост, не-разумност и 
не-душевност.

Фиктивното живеене следователно ни дава тъй необходимата отсрочка за очак-
ване на срещата, за призоваване на Някого чрез самата празна форма, оставена 
от него, в която ние сме се самонастанили. Затова, щом попаднем в зона на фик-
тивно живеене, усещаме себе си както освободени от грижата за Някого, така и 
очакващи този същия Някой. Бавната проказа на самозабравянето също може да 
се приеме като освобождаване от тежестите, които моето Себе си ми налага. 
Аз не знам вече, че имам Лице, няма кой да го потвърди, няма го пресрещнатия 
поглед, за да се видя в него, след като той вече ме е видял. (Още веднъж спомена-
вам, че идеите на Левинас са в известен смисъл по-„несвоевременни” от тези на 
Ницше; те изглеждат днес като недостижима, непрочувстваема празна утопич-
ност. Какво по-силно доказателство за наличие на фиктивно живеене и мислене!)

Фиктивното живеене не е представено пред някой абсолют, пред по-висша Ин-
станция. Защото най-висшата инстанция, тази на Някого, я няма. Затова то 
изглежда като живеене срещу Нищото в изправеността на едно напрегнато 
Отсъствие. По тази причина фиктивното живеене не е вид успокоено мимикри-
ране, а обратно, то е нервозно, прибързано, задъхано полу-съществуване. Фик-
тивността ни задъхва чрез непоносимото предизвестено очакване на Някого, 
който няма да се появи. То събужда най-дълбинен страх в самите устои на 
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нашата душевност от заплахата от собственото ни изчезване. Лекотата на 
освобождението от грижите се явява като упойка на тази смъртоносна опера-
ция, без която не бихме могли да понесем болката от собственото ни угасване 
като човеци, като хора, като Лица, оживени от погледи.

Виртуалността – новото поприще

Сакралният свят на всекидневността заглъхва в ентропията, а Реалността 
във визията на човека става еднопосочна, плоскомерна, тавтологична. Така тя 
добива призрачен вид, неестествен и плашещ. Налага се човекът отново да я 
разнообрази, да я насити, за да може да бъде съ-полагаема на намалената му 
душа. И тогава идва необходимостта от виртуалното, от невъобразимото, от 
невероятното, тогава настъпва часът за стихията на числото.

Виртуалната среда е създадена от и за нуждите на фиктивния човек в зоните 
на неговото фиктивно живеене. Тя става негова „естествена” среда. Къде иначе 
той би могъл да се преструва, без преструвката му да не изглежда истинна, ако 
не вътре в псевдопространството на виртуалното? Виртуалното всъщност е 
ерзацът на потуленото и осквернено свещено, така както и фиктивно живее-
щата душа е ерзац на душата. В полупрозрачната магма на фикционното, дало 
плът на невъобразимото, преструващата се фигура на човека добива своята 
легитимност и оправдание. Иначе светът би изпаднал в шизофренно състояние.

Тотална, всеобща липса на истинност ни заплашва чрез знаменията на числото, 
нагодено да произвежда „действителност”. Светът на фиктивния човек е вир-
туален, а невъобразимото на виртуалността, вместо да даде очаквания пробив 
за трансценденталността, се оказва своеобразна нищета, олицетворение и 
нглед на лошата безкрайност. Невъобразимото ни обрича на вечна повторяе-
мост. Същото става и с фиктивността – мимикрията е везде-съща, тя не може 
да ипостазира. Всичко това не е някакъв театър, в който човекът се представя 
за „друг”, за да постигне определени цели. Фиктивният човек не е човек, който 
след акта на „чезненето” сваля маската и се „завръща” при себе си. Фиктивно-
то умонастроение и телоразположеност стават сърцевина на самото човешко 
поведение, превръщат се в постоянна форма на неговото съществуване. Растя-
щият недостиг на истинност в набиращата мощ Медиалност, изтриването на 
съвестта и покаянието като иманентни корективи правят от фиктивността и 
следващото я преструване платформа за ново битие на човека.

По тази причина фиктивният човек (който живее не другаде, а в нас) не изжи-
вява раздвоение, това не е мъчителното състояние на човека от последните 
три века. Фиктивният човек не е тъждествен на себе си, за да изпитва подоб-
но състояние. Той е отсъстващият от себе си човек, защото собствената му 
ипостаза го изоставя. Фиктивността не е игра, нито театър (трансцендирано 
представяне), нито лъжа; то е живеене в състояние на отсъствие и на породе-
ната от това неистинност. Фиктивният човек, за разлика от лъжещия или от 
представящия човек, не може да се изтръгне из хоризонталната лоша безкрай-
ност на емпирията, не може да я над-хвърли. Неговото живеене е потвърждение 
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и въплъщение на лошата безкрайност, на не-случването. Животът на фиктивния 
човек е живот-в-неистинност, налична призрачност, една истинност на неис-
тинността. Животът-в-неистинност означава виртуалност, дигитална „субли-
мация”.

Това живеене обаче, този тип състояние на сънливо битие и на не-истинност 
в самата канава на екзистенцията, е начинът да се измъкнем от още по-
страшните бездни на непостижимите истини, в скритите лица на които ние се 
ожесточаваме и умираме. Минаването в „нелегалността” на фиктивния живот 
по тази причина е неизбежно, защото, ако прегърнем легалните форми, които ни 
предлага обществото в целия циничен спектър на неговата извън-богообразна 
неолиберална доктрина, те ще ни доведат до цинизъм и безпросветен, безизхо-
ден релативизъм.

Фиктивното живеене в религиозността и 
всекидневността

Фиктивното живеене съвсем не е безобиден праксис, а може да предизвика, 
колкото и нелепо да звучи, глобални катаклизми. Като всяка лъжовност, коя-
то се докосва до религиозната сфера, то рано или късно се изражда в ексцес. 
Всеобщият секуларизъм на времената, в които живеем и които ни предстоят, 
подхранва феномена на фиктивното живеене, а то произвежда от себе си своя 
антагонистичен двойник – религиозния фанатизъм и екстремизъм.

В зоната на фиктивното религиозно живеене Бог спира да действа. Той е из-
тласкан, но доколкото не е възможно Бог да изчезне съвсем от човешката 
душа, насред нея от елиминираното упование се отваря празнота, геена адова. 
Тя започва да расте с всеки породен от нея страх и в душата се загнездват 
все нови съмнения и юродива самотност. Религиозният фанатизъм дава път на 
отчаяния зов към потуления Бог, но зоната на фиктивността прекроява този 
зов и го връща в лицето на викащия като ужас на безпомощността. Така чув-
ството за базова изоставеност бива компенсирано от прекомерно афиширано 
желание за близост, доказвана чрез преданост. Религиозната вяра, която гнезди 
в милостта и смирението, се преобръща в обратен знак, защото, с незнаен бог 
в ума, човекът се стреми да екстраполира загубеното преживяване за споделена 
взаимност. Спрелият да действа Бог бива въплътен в символа на всяка сянка и 
привидение на ума, които наподобят пресъхналото лоно.

Насилието се появява неизбежно, понесено вътре в сърцето. Името на Бога за-
мества неговото отсъствие и трябва да бъде произнасяно непрестанно, за да 
бъде викан той и да стои пред разтерзания поглед. Човекът става най-самотен 
във фанатизма, с който иска да покаже своята подчиненост. Фиктивността 
тук измерва своята най-дълбока степен на преструвачество, което трябва да 
бъде всеки път безпрекословно опровергавано, за да не се допусне съмнението, 
което веднъж вече е отровило душата. Фанатизмът и неговите практически 
приложения – екстремизмът и терорът, са плод на преструвка, която по всяка-
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къв начин трябва да бъде отречена като такава. В това се състои и главната 
заплаха – фиктивността вече не е „пасивна” полоса, в която заглъхва битий-
ността, а е екстремалност на вътрешната лъжа, която иска да живее като 
всеобща и общовалидна истина.

В областта на всекидневността фиктивното живеене скъсява екзистенцията. 
Все по-често днешният човек е неудовлетворен от това колко бързо се е из-
низал животът му. Така се поражда и утвърждава представата, че животът е 
„сън”, че докато се залъгваме с едно или друго, „животът прошумя и си замина”, 
както е казал поетът.

Истинното живеене намалява рязко по обем в сравнение с фиктивното и чо-
век има усещането, че не е живял истински, докато хронотопът на живота му 
препуска бясно напред. Човекът все по-рядко разбира „как е минало времето” 
и кога е „станал на възраст”. Разминаването между поривите на истинно ек-
зистенциално ставане, което все още битува у нас, и пунктирите на прекъсна-
тия, опразнен фиктивен живот вече става тревожно неудържимо. В зоната на 
фиктивното живеене хронологичното време тече много бързо и е незабележимо, 
не оставя следи и памет, затова се появява угнетяващото чувство, че животът 
е минал, а човек всъщност още не е живял.

Всеобщият инфантилизъм, вдетиняване и податливост на внушения, обхванали 
битието на днешната душа, са пряко следствие от загубената идея за пълнота 
на живота, за пълноценно ментално ставане на екзистенцията, на извън-време-
ва удовлетвореност, която може да бъде постигната единствено ако успеем да 
се измъкнем от лошата безкрайност на опасното фиктивно живеене.
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Валентин Калинов

HISTORIA	INFAMIAE	ET	INFAMIA	

HISTORIAE
1

Примерът Калигула

На Огнян Радев – Учителя по Античност

1.

Според легендата, разказана от Плутарх в Успоредни животописи, когато два-
мата братя Ромул и Рем решили да напуснат Алба Лонга и да основат нов град 
на мястото, където някога са били отгледани, между тях възникнал спор къде 
точно да се разположи бъдещото поселение – Ромул искал това да бъде Палатин-
ският хълм, докато Рем настоявал за едно укрепление на Авентин. За да решат, 
те се уговорили да се допитат до боговете чрез птицегадание. Според преда-
нието на Рем се показали шест лешояда, докато на Ромул – два пъти повече. Ала 
Рем заподозрял брат си в измама и докато Ромул прокарвал свещената първа 
бразда, с която да огради бъдещите градски стени и по този начин да инициира 
и сакрализира избраното за град място, той започнал да му се подиграва и да му 
пречи, а накрая прескочил браздата и паднал убит на място. Според едни – пише 
Плутарх – от ръката на самия Ромул, според други – от някакъв негов приятел 
Целер. Тази свещена бразда (sulcus primigenius) сложила началото на първото 
римско селище – т.нар. Roma quadrata, основано на празника Парилии на 21 април 
754/3 г. пр. Хр.2

Две неща правят впечатление в разказа на Плутарх. От една страна – началото 

1  Лат. – История на безчестието и безчестие на историята.
2  Срв. Plut., Vitae Parallelae. Thesei et Romuli.
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на римската история, в самия корен на римската слава (fama) се е загнездила in-
famia – безчестие, нарушаване на божествения ред (fas): от една страна – све-
тотатственото действие на Рем, което профанира сакралността на първата 
бразда, която като конститутивен акт, ползващ се със санкцията на боговете, 
е принципно неприкосновена, а от друга – очистителното братоубийство, което 
Ромул извършва, за да възмезди постъпката на брат си и да изкупи сторената 
от него нечистота.

Второто е строгата геометризация на римския културен тип, изразена ясно в 
структурата на самия основателен акт – той задава центъра (на властта, на 
закона), като очертава и разделя позволеното от непозволеното и радикално 
санкционира всяка простъпка, оспорваща валидността му. Актът на основаване-
то на Рим е акт на утвърждаване на единна и всеобща геометрия на властта 
и определянето на пропорциите, според които ще се възприема съучастието или 
служението на тази власт. До самия край на империята тази „онтологична” 
геометричност, проявила се най-напред в санктифицирането на Рома квадрата, 
ще се съхрани и ще функционира на различни равнища и с различен интензи-
тет – като единен официален език (lingua romana), единна правна система (ius), 
единна култура и мироглед (romanitas), единен морал (mos), обединени – особено 
ясно видимо в принципата на Август – под идеята за единен римски свят (Pax 
romana), обхващащ, съ-общаващ и обединяващ под общия знаменател на „римс-
костта” градовете и народностите по цялото Средиземноморско крайбрежие, 
вътрешностите на континента и Леванта. Тази геометричност ще се проявява 
дори на инфраструктурно ниво, приемайки формата на правите, почти идеални 
римски пътища, които пронизват като артерии тялото на империята, свързват 
дори най-отдалечените  краища и осигуряват безпрепятствена комуникация и 
културен обмен, а също и като почти еднообразните планове на римските гра-
дове, скроени сякаш по шаблон. „Кръвообращението” на римската култура се ос-
ланя изцяло върху принципите на ординацията: нареждането, в двойния смисъл на 
заповядване и на самия акт на подреждане на определена наредба (ordo): морал-
на, правна, културна, инфраструктурна, и на транслацията – на преместването, 
превеждането и схождането във времето и пространството на разнообразните 
културните форми една към друга. Римските пътища транслират, както римски-
те закони ординират – всички те изхождат от центъра Рим (Urbs aeterna, вечния 
град3), от недрото на властта (imperium), за да достигнат периферията на ой-
куменето и да я присъединят към римската слава (fama), към римския ред, след 
което се завръщат обратно към центъра. Затова и римската цивилизация не 
е нищо повече от това перманентно, но сякаш органично сноване на славата – 

3  И двете сходни номинации – Urbs aeterna (вечен град) и Urbs sacra (свещен град), по всяка вероятност 
изхождат от почитането на богинята Dea Roma – епоним на Рим. Най-старото запазено споменаване на Urbs 
aeterna се открива в петата елегия от втора книга на Тибул (55–19 г. пр. Хр.): Romulus aeternae nondum firmav-
erat urbi moenia…: Ромул още не беше укрепил стените на вечния град. Във всеки случай, както показва още Ф. 
Мур, употребата на „вечен/свещен град” изобилства в изворите от епохата на късната империя, но се среща 
оскъдно или въобще не се среща в по-ранните времена, макар култът към богинята Рома никога да не е от-
слабвал. Cf. Moore, F. G., On Urbs Aeterna and Urbs Sacra, in: Transactions of the American Philological Association, 
vol. 25, 1894, рр. 34-60. От друга страна, е възможно названието „вечен град” да се е появило във връзка с 
устояването на обсадата от галите през 444/3 г. пр. Хр., възприемани като най-страшния възможен враг – срв. 
разказа на Ливий, V, 37.
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което тъче историята – между основата на центъра и вътъка на периферията. 
Там, където, казано съвсем грубо, базисният елински сепаратизъм се проваля, 
Рим успява: в сборуването на културни обеми, което води до планиметричното 
преобразуване на геополитическото пространство. Със силата на меча, но и 
на дипломацията Рим политизира света на Средиземноморието, превръща го в 
единно политическо образувание и показва, че културата е преди всичко полити-
ка – въпрос на управляване и транслиране на управлението. Чрез търпеливото и 
методично обследване, завоюване, приобщаване или „осиновяване” на иностран-
ните култури, римският етос се разраства и геополитизира, омножествява се и 
придобива рефлекса на самовъзпроизводството. В този смисъл навярно е удачен 
терминът „културен капитализъм”, в който на нивото на езика, материалната и 
духовната култура се изпълнява основният закон на капитала – (само)нараства-
нето на активите. Pax Romana не е нищо повече от идеологически механизъм, 
който цели да умиротвори света: да разчертае, да определи границите на света 
чрез мира – след което да генерализира системата от римски ценности с по-
мощта и съдействието на вече покорените народи в рамките на тези граници: 
„римскостта” се универсализира и се превръща в онтологико-политически ста-
тус, в идентификационна стойност на човека4, независимо от това в коя част 
на държавата се намира той, защото римлянинът e навсякъде римлянин. Затова 
и римският културен тип проявява устойчивата черта на една надтериториал-
на принадлежност – romanitas не е прикрепена към определено местоположение, 
защото сама е израз на притегателната сила на културата – в транслирането 
и реализацията сред народи, живеещи далеч отвъд пределите на държавата, но 
привлечени като съюзници или като охраняващи пограничните лимеси. Инстру-
ментариумът на този културен капитализъм, разбира се, би могъл да се обобщи 
и с думата цивилизаторство, отпращаща към латинската дума civilitas – харак-
терното умение на човека да живее в град, да обживява градските маниери на 
любезността и вежливостта (също сред значенията на думата) по римски об-
разец, да усеща себе си като неразделна част от езика, изкуството и мирогледа 
на един жив организъм, необозрим в своята цялост и многоизмерност.5

За разлика от елинското обществено съзнание, което е много по-освободено, 
гъвкаво и аморфно, допускащо широк спектър от частни и публични свободи, от 
пъстри граждански маниери и куриози6 – римското съзнание, още от времето на 
царското управление, е функционално изводимо от същността на определен на-
бор от фиксирани норми, чрез които се организира и регулира res publica – общо-
то благо и общият интерес на гражданите7. Трансценденталното съдържимо на 

4  Срв. например паролата: Civis Romanus sum! – Аз съм римски гражданин!, към която Цицерон постоянно 
се връща в обвинителните си речи в процеса срещу управителя на Сицилия Гай Верес, посрамил с пороците и 
безчинствата си идентичността на достойния римлянин.
5  Въпросът за степента, в която Рим се отваря за влиянията – мирогледни, философски, религиозни – на чуж-
дестранните култури, е многократно разглеждан в интерпретаторската литература и тук няма да се спираме 
повече на него. Във всеки случай не може да се оспори изключителното влияние на елинската култура върху 
римската.
6  В една по-късна епоха – елинистическата – наглед за тях получаваме от известното съчинение на Клавдий 
Елиан Шарени истории.
7  За тълкуването на ключовото понятие res publica при Цицерон като „общ интерес” срв. Костова, М. Res 
publica на Цицерон, С., 2000.
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всяка норма се изразява в принципите на безусловната правилност (rectitudо) и 
справедливост (iustitia) на постановеното, които могат да бъдат отгатнати зад 
известната правоохранителна максима dura lex, sed lex: макар и строг, Законът 
е закон и трябва да бъде спазван в интерес на общността. Римското култур-
нотворческо мислене, формиращо и ординиращо смисъл – налагащо „римски мир” 
на подчинените или осиновените народи, е геометрично-нормирано, централи-
зирано, центростремително и неотделимо от съблюдаването на единно ядро 
от исторически петрифицирани ценности и отложени в бездните на времето 
образци за живот, обобщено наричани в изворите с формулата mores maiorum – 
нравите/обичаите на предците, учредители на Рим, към която реферира и из-
вестният стих на Ений (цитиран от Цицерон в пета книга на За държавата): 
„Римската държава (res Romana, но и „римскостта” като такава) се основава 
на обичаите на предците и на своите мъже”8. Това са: fides (вярност и почит 
към задълженията), virtus (доблест, добродетел, комулативна ценност, обединя-
ваща всички качества на мъжа и достойния римлянин), pietas (благочестие, го-
товност да се съблюдават установените отношения на микро-социално и мак-
ро-космично равнище), gravitas (сериозност, сила на духа). Но както отбелязва 
Пиер Гримал – трансценденталната римска добродетел, лежаща в основата на 
всички ценностни отнасяния, която изобщо привежда в движение действието на 
цялата йерархична система от норми, регулиращи поведението на римлянина и 
направляващи съдбата му, носи много по-простото име constantia – постоянство: 
„Най-голямата, основната добродетел за всеки римлянин е именно тази, отго-
варяща най-пряко на идеала на селянина – добродетелта на „постоянството”. 
Смята се за „добро” всичко, което допринася за поддържане на съществуващия 
ред, за плодородието на земята... за редовното подновяване на рода, за сигур-
ността на имението”9.

Чрез постоянството – противопоставящо се на всичко екстравагантно, запла-
шително ново и непривично, невлизащо в позитивно отношение към нравите на 
предците, всичко надхвърлящо границите, определени от нормата – се утвърж-
дава и защитава идеята за (право)порядък, за един ред, който вече не е космос – 
онтологична симфония от сили и стихии, диалектично удържаща се в равновесие, 
какъвто ни го представя едно от обичайните гръцки възприятия (през Платон), 
от която като функции се извеждат чрез принципа на мимезиса устройството 
на душата и на политическата общност. По-скоро става дума за ordo – една 
изначално артифициална, изначално политизирана наредба (отново в смисъла на 
подреденост и на изискването за съблюдаването на тази подреденост), една 
наредба на политическото като такова, включваща почти пълна схематизируе-
мост на социалната реалност съобразно сложна и йерархизирана морална, правна 
и административна структура от отношения на подчинение, подопечност (кли-
ентелизъм) и пиетет към висшестоящите – били те богове, управници, патрони, 
бащи предшественици, персонифицирани абстрактни ценности, намерили място 
в римския пантеон (Iustitia, Справедливост, Aequitas, Равенство, Virtus, Доброде-
тел), и т.н. В идеологията на републиканския или имперския Рим от периода на 

8  Ennius, Annales, XVIII, Sedis Fragmenta : Moribus antiquis res stat Romana virisque.
9  Гримал, П. Римската цивилизация. С. 1999, с. 75
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разцвет на принципата съществува едно-единствено първоначало, учредяване и 
освещаване на властта, на „римскостта” като такава, олицетворявано от све-
щената бразда на Рома квадрата и обозначавано генетично като a.u.c10 – след 
него е допустимо само транслиране и ординиране, позитивно редуплициране на 
оставената в наследство от предците слава, поради което и в съблюдаването 
на благочестието, верността и доблестта римският гражданин е винаги при 
своето начало, при корена на своята собствена самоличност.

Геометрията на римското възприятие се допълва от неговата парадигматич-
ност – начинанието му да поддържа себе си и да се разгръща във времето чрез 
трайно установени модели от миналото, колективната памет за които се пази 
жива и се възпроизвежда в настоящето като трансцендентална рамка на него-
вото социално състояване. Така се ражда една институция, непозната по маща-
ба си дотогава в Античността – римският граждански пантеон, в който влизат 
заслужили пред отечеството римляни, дали живота си за спасението на роди-
ната или прочули се със своята самоотверженост, защитници на републиката, 
военни герои, пазители на правата на гражданите – всички те представляващи 
персонифицирани форми на политическата обвивка на virtus.

Всички досега изброени черти на римската култура кулминират в една своеоб-
разна (имперска) идеологема за целта и функциите на историята11 – история 
на подвизите на славата (res gestae gloriae) или история на разгръщането на 
добродетелта (virtus) във времето, видима ясно в личния „отчет”, който Август 
си прави в края на принципата си за извършеното по време на управлението му – 
Деянията на божествения Август (Res Gestae Divi Augusti)12. Средищно място в 
тази идеологема е отредено на миналото, на неугасимия спомен за славните 
времена: Рим ще бъде култура на миналото – култура, казано cum grano salis, без 
някакво есхатологично проектирано бъдеще-телос, в която все пак бъдещето 
ще бъде експанзионистично сътворено, разгърнато или дори „изплюто” директ-
но от пазвите на миналото, където то сякаш предвечно се покои – в надситу-
ативната и неподвластна на крамолите на съдбата добродетел, завещана от 
предците. Като че ли миналото на Рим – на Ромул, на Брут, на Катон Стари и 
Сципион Африкански (всяка генерация, опираща се на предишните), метафорично 
наподобява неразгърнат цветен плод, който в процеса на бавното си цъфтене и 
узряване, на бавното, съвсем не безбурно пълзене на римската мощ по крайбре-
жието на Средиземно море, постепенно разтваря листчетата си едно по едно, 
като по този начин задава и хоризонтите на бъдещето. Безчестието (in-famia), 
съпровождащо основаването на Града, много скоро ще се превърне със санкци-

10  Съкращение от Ab Urbe Condita – „От основаването на града”, начало на римското летоброене, в което 
всяка следваща година се фиксира a.u.c.
11  Възгледът на А. Ф. Лосев, че римското схващане за история е всъщност антиисторично, че римляните по 
същество не са притежавали чувство за история, опиращ се върху определени питагорейски влияния, открива-
еми при Вергилий и Овидий, подлежи на критика, както ще стане ясно нататък. Срв. Лосев, А. Ф., Эллиннисти-
чески-римская эстетика I-II веков. М., 2002.
12  Август оставя текста заедно със завещанието си и заръка към Сената да бъде гравиран на видно място. 
Най-пълното запазено копие (на латински и в превод на гръцки) е намерено в Анкара в храма на Август и 
Рома – т.нар. Monumentum Ancyranum.
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ята на боговете13 в слава (fama), в чест (fama) с универсалистки претенции: 
а това става чрез капитализирането на добродетелта като морал, а заедно с 
това и в нейната офанзивна милитаризация под формата на войнска доблест. 
Заедно с другите заслуги, на Рим трябва да се припише и изобретяването на 
морала14 в смисъла на нормирана гражданска система на допустимите жизнени 
форми с изострен политически залог, поради което и автентичното назоваване 
е запазило множественото число в мores maiorum. Да живееш съгласно техните 
ценности, означава да живееш микро под давлението и авторитета на една 
макросистема от добродетели, чиито вектори се събират на върха на славата 
(на върха на romanitas), за да летитимират потенциалите и правото  да крои, 
прекроява и преучредява плаща на историята. Така излъчващите се през вре-
мето многообразни истории на ценностите (историите на Камил, на братята 
Гракхи) създават единната История на Рим и диктуват ритъма на нейния вър-
веж и крайната  цел. Моралът на миналото е паважът, по който легионите на 
историята напредват към бъдещето.15

Добродетелта, virtus, е културният капитал на капиталиста Рим, зад който си 
дават среща силата на правото и правото на силата, спечелването на съюзни-
ци и унищожението на враговете, без изключение са кодифицирани в бездънната 
„онтологична” широчина на virtus. Тя е ключовата легитимираща идеологема на 
историята и ориентир на военната и културна експанзия на Рим: „Никой в тази 
държава не трябва да се оплаква – заявява Цицерон в речта си срещу Верес, – че 
добродетелта (virtutem) в нея е най-могъща, защото чрез добродетелта (propter 
virtutem) тя властва над другите народи”16. Ливий пише в предговора на своя 
опус: „Може би наистина никога никъде не е имало друга държава – по-велика, 
по-свещена и по-богата на забележителни примери, друг народ, в който толкова 
късно са се просмукали алчността и разкошът, друго общество, в което тъй 

13  Често пренебрежителният подход към римската религия, целящ да я сведе единствено до формализирания 
принцип do ut des – „давам, за да ми дадеш”, или грубо казано – „услуга за услуга” между човека и божеството, 
се натъква на непреодолими пречки тъкмо в областта на историческото съзнание: идеологията на добродетел-
та включва в себе си като неизменна част благочестието, което безусловно визира и отношението с божестве-
ното. Римската добродетел, морал, слава, подвизи, история и т.н. са невъзможни без най-висшата божествена 
санкция.
14  В този смисъл и различието между етика и морал, ethos и mores maiorum – първият слага акцента върху 
индивидуалното справяне с живота в търсенето на щастието и блаженството (от Аристотел до Епикур), в лично-
то изработване на присъщата и подходящата жизнена форма, в която да се разгърне живеенето. За разлика 
от него моралът стратифицира и нормира жизнените форми, разполага ги в система от (макроидеологически) 
отношения и взаимовръзки. От индивидуалния, личен, автономен ethos се извършва скок към множеството 
на надличните, йерархизирани mores. Ала тази прекалено обща интуиция не бива да се схваща така, сякаш 
напълно отрича мястото на собствено етическото в римския живот, което е разгърнато в серия от блестящи 
изследвания от М. Фуко, П. Вейн, П. Адо, П. Гримал и др.
15  Че можем да говорим убедено именно за единна история, дори – за тялото на историята – ясно заявява 
романизираният грък Полибий (201–120 г. пр. Хр.), оставил първия европейски проект за Всеобща история 
(написана – все пак! – на гръцки език), още в първата книга на своето съчинение: „Началната дата на този 
труд ще бъде 140-ата олимпиада [220–216 г. пр. Хр.] със следните събития: ... в Италия, Либия и прилежащите 
им райони – сблъсъкът между римляните и картагенците, наричан от повечето Ханибалова война... Дотогава 
събитията по света изглеждаха сякаш разпръснати, защото ги отдалечаваха едно от друго, както намеренията, 
така и целите и районите, в които се извършваха. Но оттогава историята започва да се свързва като в едно 
тяло [к.м. В.К.], събитията в Италия и Либия да се преплитат с тези в Азия и Елада и тяхното съотнасяне да води 
към една крайна цел...”. Полибий неизменно свързва тази крайна цел с провиденциалната роля на Съдбата, 
избрала римския народ за свое оръдие. Вж. Полибий, Всеобща история, С., 2003 г.
16  Cic. In Verr. II.4, 81.
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дълго и на такава почит да са били бедността и скромността...”17. От своя 
страна Плиний Стари заявява в Естествена история: „От всички народи по зе-
мята без съмнение най-превъзходен по своята добродетел е римският”18.

Римската virtus е основният стимул и оператор на историята на Рим – Рим съ-
ществува исторически, осъществява и направлява хода на своята история чрез 
доблестта и сходните с нея ценности. Извън пределите на virtus Рим не може да 
притежава история, защото самата история се състоява единствено в разгръ-
щането, защитаването и запазването на наследената от предците virtus, или 
казано иначе: историята е disciplina и cultura на virtus: победите на римските пъл-
ководци, творбите на римските поети и историци – всички те са въплъщение и 
продължение на римската доблест, нагледно олицетворение на достойнството 
на римския дух. Поради тази причина и всички злощастия и загуби, всички ката-
строфи на историята, които Рим ще претърпи в епохите на късния Принципат и 
на Домината, ще намират своята фундаментална обосновка в очите на римски-
те автори в девалвацията на римската добродетел, в колапса на ценностната 
система, в забравянето и пренебрегването на mores maiorum.

2.

Към така нахвърляната концепция за историята съществува и друг зрителен 
ъгъл, който е способен да огъне до неузнаваемост – като в криво огледало – са-
мото понятие за история в римски контекст. Като представителна фигура – 
или казано с философски патос – като концептуален персонаж на тази позиция 
може да бъде привидян един от най-скандалните и одиозни римски владетели – 
Гай Цезар Калигула (12–41 г. сл. Хр.), най-малкият син на Германик и Агрипина 
Старата, племенник на Клавдий и правнук на Божествения Август.

Бъдещият император израснал във военните лагери покрай постоянните походи 
на баща си, там получил и прозвището си Caligula (Ботушчето) и бил обект на 
всеобща обич от страна на войниците. След смъртта на Тиберий при неизяс-
нени обстоятелства (37 г.) получил властта и бил обявен за император. Със 
спечелването на властта, пише Светоний, „се изпълнили надеждите на римския 
народ... или дори на целия човешки род. Бил най-желаният владетел не само за 
повечето провинциални жители и за войниците... но и за целия римския плебс, 
който помнел баща му Германик...”19.

Днес е почти общоприето да се търси източникът на всички разрушителни 
действия на Калигула в патологична обремененост, умопомрачение (самият Све-
тоний казва, че като малък Гай Цезар страдал от епилепсия) и лудост – и свиде-
телствата за това са многобройни и почти еднозначни. Тук обаче ще се опита-
ме да заскобим предполагаемата естествена обусловеност на това безумие и 

17  Liv., Ab Urbe Condita, Praefatio. Цит. бълг. прев.: Тит Ливий, Историята на Рим, кн. I, С, 2004, с. 8.
18  Plin., Naturalis Historia, VII.130.
19  Светоний, Дванадесетте цезари, IV, 13, С. 1983, стр. 157. Разказът на Светоний е основният исторически 
извор за принципата на Калигула. Затова и от тук насетне текстът ще се движи почти плътно по него.
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да го съзрем като травматичен срез във вече описаната концепция за римската 
славна история, който я пронизва и отрича в самите  предпоставки. Лудостта 
на принцепса Калигула ще бъде представена откъм нейните антропологични и 
политически залози, така че да бъде способна да излъчи един алтернативен и 
изцяло противоположен на досега изложения модел на историята, в рамките на 
който драматично се репонятизират човешката природа, представите за същ-
ността на властта, схващането за историята и назначението на историческия 
процес.

Но преди това следва уточнение: времето, в което живее и управлява Калигула 
(I в.), не е златното републиканско време на универсална валидност на римска-
та virtus. В Сената вече е била произнесена знаменателна фраза „O tempora, o 
mores!” – сигурен маркер за настъпващата ценностна криза, а човекът, който 
я е произнесъл – Цицерон – вече е загинал от гнева на Марк Антоний – още по-
сигурен белег за участта на всеки, който се стреми да съблюдава ценностите 
в противоречие с волята на силните на деня. Тъждеството на добродетелта 
(virtus) и властта (potestas) е саморазбиращо се. Нещо повече – именно като 
съчетание на „правото-да-” (управлява, действа, решава, законодава), изхожда-
що от силата на добродетелта, и на „силата”, изхождаща от „правото-да-”, се 
оформя придобилото по-късно ключово значение в средновековната политическа 
мисъл понятие за auctoritas – особен тип духовна, харизматична власт. Принцеп-
сът притежава auctoritas като висш израз на своята добродетел, претворена в 
правото-да-направлява-и-управлява римския народ, но и от правото-да-направ-
лява-и-управлява, претворено отново в res gestae gloriae. Още по времето на 
диктатурата на Сула (82 г. пр. Хр.) това саморазбиране обаче напълно се е 
разпаднало, двете са се разграничили и обособили в собствени сфери, а властта 
постепенно е приватизирала и подчинила доблестта за своите користолюбиви 
цели: завързал се е тъжният разказ за упадъка на римската доблест.20 Управле-
нието на Август, запомнено с военни победи, реформи и културни достижения, 
се явява опит за възобновяване (renovatio) и възвръщане към изконните добро-
детели на миналото, към следване на републиканския идеал (макар и в принци-
патна форма) и очистване на нравите. Затова и в изворите Августовият прин-
ципат се помни със затварянето на храма на Янус: значимо събитие, бележещо 
символично установяването на всеобщ мир по всички краища на империята, 
прекратяване на всякакви военни действия, вътрешнополитическа стабилност, 
съпроводена с финансова благосъстоятелност и разцвет на високата култура: 
формирането на Меценатовия кръг и създаването на Енеида – епоса, който ще 
служи като официална (или официозна) легитимация на уникалността на римска-
та идентичност и същевременно – на нейната приемственост с класическата 
елинска традиция, са само един от многото примери за културната политика 

20  Още за Ливий упадъкът на добродетелта и постепенната девалвация на ценностите ще бъдат основната 
причина за политическите несполуки и беди, застигнали империята: „Далеч по-важно според мен е всеки да 
обърне внимание на това какви са били животът и нравите, с какви хора и умения у дома и на война е въз-
никнало и се е развило могъществото на държавата ни, а сетне – да се замисли сериозно как с постепенния 
упадък на дисциплината (к.м. В. К.) най-напред са поддали нравите, впоследствие развалата е почнала все 
повече и повече да ги разяжда, додето най-сетне всичко не е тръгнало стремглаво да пропада, та да се стигне 
до времената, когато ние вече не сме в състояние да понасяме нито пороците си, нито лекарствата за тяхното 
изцеряване”, Liv., Ab urbe condita. Praefatio, Цит. бълг. прев., с. 7.
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на Октавиан. След смъртта на Август наследилият го във властта Тиберий 
превръща Принципата в тирания, изпълнена по думите на Светоний с произвол в 
управлението, разложение на нравите, отдаване на пороците на алчността и по-
хотта – не само от страна на императора и непосредственото императорско 
обкръжение, но и на цялата политическа класа. Затова – възникнало в подобна 
зловонна, дестабилизирана и разкъсвана от противоречия социална и културна 
обстановка, управлението на Калигула е имало всички основания да бъде очаква-
но и лелеяно не само от старата, консервативно настроена аристокрация, но и 
от плебса.

Разказът на Светоний за управлението на Калигула е симптоматично постро-
ен – той започва с кратко отстъпление върху жизнения път на баща му – все-
народния любимец Германик, продължава с детството и младостта на Гай Це-
зар до получаването на властта през 37 г., след това описва многобройните 
добри дела, които Калигула извършва в самото начало на принципата си, които 
отговарят напълно на народните очаквания към него. В двадесет и втория па-
раграф от животописа Светоний казва: „Дотук говорих за принцепса, от тук 
нататък ще разкажа за чудовището”21, след което следва подробен разказ за 
всички ужасяващи убийства, подлости и простъпки, които изпълват останалите 
уплавленчески години. В личността на Калигула – поне в очите на животописе-
ца – се срещат две противоположни страни – на принцепс и на чудовище. От 
управлението на Август насетне принцепсът е по определение „първи измежду 
равните” в официалната доктрина на държавата и като такъв – въплъщение на 
virtus. Благодарение на своята добродетел Август успява да стабилизира държа-
вата след гражданската война, да потуши междуособиците между отделните 
властови кръгове и да създаде условия за развитие на културата и изкуство-
то. Virtus е онова в личността на принцепса, което в по-късните години (при 
Клавдий, особено при Флавиите) ще бъде разпознавано като божественият инге-
ний на императора (imperatoris divinum ingenium): средоточие на императорската 
божественост, пряко насочена към защитата на народното благо и изпълнява-
ща под давлението на Фортуна участта (fortuna) на римския народ. Стриктно 
погледната, virtus запазва общностния си произход и въздействие – човекът (и 
принцепсът) е доблестен като първи измежду останалите, не сам по себе си, а 
в името на общността (интегрално схваната във формулата Senatus Populusque 
Romanus – сенатът и римския народ), неговото битие е съ-битието на една 
обобществяваща се власт – той проявява смелост, благочестие и достойнство 
като изразител и актуализатор на политическото тяло – за да защити ценно-
стите, наследени от предците, и за да утвърди наложения от тези ценности 
обществен (право)порядък, доколкото те представляват единствената валидна 
за него социална идентификация. Доблестта носи и акумулира слава, а славата 
е това, което остава във времето в паметта на следващите поколения, слава-
та вае времето – то става чрез нея достойно да се помни, получава облика си, 
изявява „духа” си.

21  Една чисто стилистична – но важна с оглед на бъдещето развитие на аргумента – особеност е, че в целия 
корпус на Светониевите животописи съществителното monstrum – в смисъла на чудовище, е употребено един-
единствен път – в споменатото назоваване на Калигула.
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Какво представлява едно чудовище (monstrum)? В първичното си значение дума-
та означава (лошо) предзнаменование, необикновено божие знамение, и се извеж-
да етимологически от глагола monere – напомням.22 Чрез знамението (monstrum) 
Съдбата/боговете напомнят за себе си на хората, като им посочват опре-
делена посока към бъдещето, дават им предвещание за онова, което тепърва 
предстои да се случи. И същевременно чудовището (monstrum) е олицетворение 
на трансгресията – най-напред на естествените граници – на природата като 
норма на органичното битие – и след това на позитивните граници – на зако-
на като норма на общественото битие. Monstrum е онова, което освен всичко 
друго влиза в остро противоречие със закона23 и дори – по думите на Мишел 
Фуко, казани по друг повод – онова, което по някакъв начин отменя закона. „Чу-
довищност съществува само там, където нарушаването на реда на природния 
закон засяга, разбърква, безпокои правото, независимо дали това е гражданското 
право, каноническото право или религиозното право.”24 На едно по-абстракт-
но ниво чудовището е по силата на естеството си, на самото си „социално” 
тяло – без това тяло непременно да е обезобразено от някакви външни урод-
ства – онова, което притежава свръхестествената способност да се изправи 
от вътрешността на закона срещу самия закон, за да го отмени. Чудовището е 
порокът (vitium) в гърдите на славата: неговият живот е повратният миг, който 
заплашва да разкъса континуитета на историзиращата се доблест – чудовищно 
е, в последна сметка, чистото насилие на човешката власт срещу властта на 
Virtus. Пиер Гримал отбелязва, че monstrum е бил наричан синът, вдигнал ръка 
срещу баща си – едно чрезмерно по скверността си деяние за римляните, което 
радикално изличава pietas към mores maiorum, въплътени в неприкосновената фи-
гура на бащата на семейството (pater familias). Monstrum също така е белег на 
възможността за ценностно разхерметизиране на общностите – семейни, граж-
дански, административни – за разцепване и разнищване на тяхната онтологична 
плътност, а оттук – и за тотално подриване на социалния ред. Чудовището е 
знак за предстояща гибел, за взривно акумулиране на порочността, резултиращо 
в едно задаващо се фатално нещастие – и за трасирането на неговата фатал-
ност като посока за стъпките на историята в бъдеще. Чудовището маркира 
прехода от сполука (fortuna) към обреченост (fatum).

Самообожествилият се принцепс Калигула е парадигматичното – и единстве-
ното по рода си в Светониевото съчинение – чудовище: казано накъсо, той е 

22  Срв. Бенвенист, Э. Словарь индоевропейских социальных терминов, т. I-II, М., 1995, с. 388 и сл. Разбира се, 
съществителното monstrum е свързано с глагола monstrare – показвам, предписвам, поучавам. Сред повечето 
изследователи обаче надделява мнението, че и двете думи всъщност отвеждат към monere, като monstrum 
първоначално е било *monestrum. Чрез контаминация на значенията на двата глагола напомням, поучавам/
предписвам monstrum може да бъде преведено като знак, чрез който боговете напомнят за себе си, преду-
преждавайки или предписвайки на хората определено поведение.
23  Срв. Digestae, I, 5.14: „Не са деца онези същества, които се раждат по някакъв начин срещу формата на 
човешкия вид: както когато жена роди нещо (aliquid) чудовищно (monstrosum) или свръхестествено (prodigio-
sum). Дете обаче, което се е родило с повече от обикновените човешки членове, изглежда до известна степен 
да е завършено (effectus) и поради това може да се причисли сред децата”.
24  Фуко, М. Анормалните. Цикъл от лекции в Колеж дьо Франс 1974-1975. С., 2000, с. 78 и сл. В случая Фуко 
съсредоточава вниманието си върху възгледите за чудовищата през Средновековието и най-вече през Класи-
ческата епоха, но струва ми се оправдано именно тази противоправна страна на чудовищното да бъде припо-
зната и в античен контекст, доколкото самото право възниква тогава.
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формата, в която – под кожата на човешкото – се смесват божественото и 
животинското, минимумът и максимумът на битието изобщо, за да произлезе 
безответното насилие, блестящо в свръхестествения ореол на властта.25

Ако в славните времена на Римската република, състояването на историята 
се е случвало през добродетелта, мислена като непоклатимо начало, наследено 
от предците, и същевременно добродетелта e била финалният телос на исто-
рическото – извършването на подвизите на славата, цивилизаторското тран-
слиране на символно-онтологическия капитал на доблестта, инкорпорирана в 
системата на правото и в статуса на римското гражданство, то управлението 
на Калигула свидетелства за радикален опит за смяна и преобръщане на ста-
туквото, за катастрофа в родилното ложе на историята, в рамките на която, 
като начало и край на историческото, застава не добродетелта, а порокът, не 
славата, а безчестието. Принципатът на Калигула е историята да се прави не 
през сътворяване на слава и доблест, а през сътворяване на позор и разруха, 
не през изграждане, а през разграждане, не през ефектите, а през дефектите 
на човешкото битие. Светоний пише: „Обичал [Калигула, б.м. В. К] да се оплаква 
открито от времената, в които властвал, понеже не се било случило никакво 
забележително всеобщо бедствие; принципатът на Август се помнел с пораже-
нието на Вар... а над неговото управление е надвиснала опасност от забрава 
поради благополучието. И затова непрекъснато желаел жестоки поражения, глад, 
чума, пожари, земетресения”26.

За да се осъществи този модел на история, логично е да се започне оттам, от-
където добродетелта избликва – от завета на предците, който трябва да бъде 
заличен или пренаписан. Симптоматична е разликата в поведението на Август 
в началото на управлението му и това на неговия правнук. Както Светоний пише 
за Октавиан: „След безсмъртните богове най-много почитал паметта на вождо-
вете, които от съвсем малка издигнали държавата на римския народ до най-ве-
лика. Затова възстановил направените от тях постройки със старите надписи, 
а в двата портика на своя форум поставил тържествено статуите на всички 
като триумфатори и провъзгласил с едикт, че направил това, за да изискват 
гражданите и от него, докато е жив, и от принцепсите след него да следват 
техния пример”27. Добродетелта се редополага и унифицира със следването на 
примера на древните и охраняването на тяхната памет, което легитимира и 
държи в равновесие историята на virtus (съчетаваща минало, настояще и бъде-
ще) и virtus-а на историята (докато има спомен за славните дела на дедите, ще 
има и надежда за бъдещето). Воден от различни принципи, Калигула постъпва 
другояче: „Статуите на славни мъже поради липса на място на Капитолия били 
пренесени от Август на Марсово поле: съборил ги и ги разхвърлял така, че не 

25  Divinum ingenium e качеството, сродяващо филантропията на принцепса с dea Virtus и dea Roma. Затова и 
римляните помнят и тачат посмъртно обожествените divus Iulius, divus Octavianus, divus Vespasianus. Самообо-
жествяването на Калигула стои на противоположния полюс на онова, което в гръцки контекст е известно като 
hybris – обсесивен стремеж към надскачане на битийния чин, към оспорване и профаниране на предвечно 
установения божествен ред и хармония в света.
26  Пак там, с. 168.
27  Пак там, с. 70.
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могли да бъдат възстановени с предишните си надписи...”28. Добродетелта въз-
произвежда себе си през пиететната връзка с миналото, функционирайки като 
негова дисциплина и култура, докато порокът обругава и насилствено разкъсва 
тази връзка, заличава всички нейни проявления и социално осъществени нейни 
форми. Насладният аксис на този полуден стремеж би бил тоталното унищоже-
ние на самия социален ред, цялостното суспендиране на правото и деградиране-
то на свободата до произвол и Калигула стига и до него в мислите си: „Понеже 
се заканвал – свидетелства Светоний – да унищожи цялата юриспруденция, 
често се кълнял да направи така, че отговорите на юристите да бъдат само 
такива, каквито той желае.”29

Позицията, от която се разгръща тази разрушителна визия за историята, може 
да бъде единствено трансцендентна на самата история, чудовищно трансг-
ресираща доблестната „традиция” на историчността, и като такава, тя е 
следствие от хюбристичното желание към приживно обожествяване. Ала чудо-
вищността се явява като взривяване на естествените онтологически допус-
тимости, като безогледно смесване или свръх-членение на битийните потен-
циали, като сборуване на сили, възможности и способности, които резултират 
в надчовешка безобразност, в чисто недиференцирано насилие, или – казано с 
лек анахронизъм – във война на всички против всички. Прицелният момент в 
чудовищното е тази всевъзможност, отелесяването на омнипотентността по 
мащаба на крайното човешко същество, която надвластно се извисява над орга-
ничното или политическо статукво. „Memento, omnia mihi et in omnis licere” – казва 
Калигула на баба си Антония – „Помни, че на мен ми е позволено всичко по отно-
шение на всички.” В лицето на чудовището се сливат в позорна любов божест-
веното, „плюсът” на човешкото и auctoritas – сакрално санкционираната власт, 
историческият месианизъм, и животното – „минусът”, аисторичният инстинкт 
и potestas – властта-господство, служеща си с насилие. Или както казва Свето-
ний: „Облеклото и обувките му, а и целият му външен вид не подхождали не само 
на римски гражданин, но и на мъж, и дори на човек”30. Калигула загубва човешкия 
си облик, онтологичната легитимация на римското и човешкото отстъпва на 
животинската безобразност на порока. Същевременно Светоний казва още и 
следното: „Виждали го много често с позлатена брада, с божествени знаци – 
мълния, тризъбец или кадуцей в ръката, та дори и във Венерино одеяние...”31.

Освен звяр Калигула е и бог – с жреци и специален храм, в който имало негова 
златна статуя в естествена големина, която обличали всеки ден с дрехите, 
които той носел.32 В двата онтологични модуса той изпълва все-възможното 
на човешката природа, довежда я до точката на нейното кипене – точката 
на чудовището, трансформиращо отнемането на силата на закона в съдбовна 
състоятелност. Окултурената и добродетелна „човешкост” (т.е. „римскост”), 

28  Пак там, с. 169.
29  Пак там.
30  Пак там, с. 177.
31  Пак там, с. 177.
32  Пак там, с. 162.
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от която е родено историческото тяло, залинява и загнива, става обтекаема, 
аморфна, неустойчива. Заедно с човешкото се разпада и човекът: за което 
свидетелстват многобройните убийства, позорни сексуални връзки и погроми, 
с които изобилства разказът на хрониста. Същевременно жестът на Калигула 
е и жест срещу морала на нормите, пронизал римската култура още от нейно-
то начало – опит, казано малко по-силно, за реставрация на изначалността на 
безчестието (infamia), на Ремовото нарушаване на свещената бразда, от чието 
семе е заченато римското великолепие. Срещу него Калигула противопоставя 
абсолютния произвол на порока, заместващ добродетелта като генератор на 
историческото: има история, докато има какво да се руши, има история, дока-
то трае насладата от разрушението. Ексцес и обсесия: двете думи изразяват 
излизането извън нормата, пагубното трансгресиране на установения порядък 
и интензитета на сгромолясващия се вътрешен опит, който тази трансгресия 
предоставя на субекта, осъществяващ себе си през нея – чрез копнежа по свръх-
възможното, облечен в терора като едва ли не художествено средство, като 
средство за украса на историята, като удоволствено techne на властта: „При 
строежа на имения и вили най-много желаел да направи това, което изглеждало 
напълно невъзможно (к.м. В. К.); и така, бентове се вдигали в най-дълбоко и бурно 
море, тунели се дълбаели в най-твърди скали...”33.

Калигула желае напълно невъзможното, онова, в което се сливат възможно и 
невъзможно, иманентно-телесно-органично и трансцендентно-божествено-неор-
ганично, в което профанният ред от означаващи се наслагва до неразличимост 
върху сакралния ред на означаеми. В този смисъл – наистина – чудовището е 
знак: в него означаемите на отвъдното (безкрайното насилие, безкрайната воля, 
безкрайната свобода) се изразяват в означаващото на отсамното (крайното 
телесно битие). Онова, което се получава като частно на двете, е неутрално-
то, индиферентното, отстоящото от всякакъв критерий съществуване в ме-
ждините на нормата – затова и Калигула по думите на Светоний притежава 
съвсем противоположни недостатъци: изключителна самоувереност и обрат-
но – прекален страх; „този човек, който така презирал боговете, при най-слаби-
те гръмотевици и мълнии затварял очи и покривал глава, а при по-силни – скачал 
и се скривал под леглото”.34 Ала от междините на природата също се носят 
чудовищни стенания – многобройните инцестуални връзки, които Калигула под-
държал още от най-ранно детство със сестрите си – защото инцестът е право 
на боговете, място на присъствието на божествеността, която се втурва в 
природното и пренастройва неговата динамика. Инцестът обезплътява плътта 
и я обгръща с аурата на една трансцендентна власт, на една абсолютна власт 
от друг свят.

Гибелното увлечение на Калигула по свръх-възможностите на божественото се 
проявява отчетливо в два момента: властта (imperium) и съзиданието (creatio). 
Първият принцип визира тоталната и неограничена власт на императора върху 
живота и смъртта (vitae necisque potestas, по определение достояние на pater 

33  Пак там, с. 170.
34  Пак там, с. 176.
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familias) на поданиците му. Никой не може да попречи на божественото насилие, 
нито да го ограничи, то се захранва от самото себе си и в себе си обладава 
своята цел. Обладаният от него принцепс вижда навсякъде разруха in potentia, 
вижда разрухата още преди да се е случила – и ако се върнем малко назад – сам 
чудовище, той вижда навсякъде чудовищност, поличби на предстояща смърт, 
неразгърнала се все още гибел, във всеки приближен съзира нищожността, крех-
костта на живота, неговите безлики течности, във всеки врат открива само 
възможността да бъде отсечен: „По време на изискан пир внезапно прихнал да 
се смее: възлегналите до него консули го попитали лъстиво каква е причината 
за смеха. „Че как да не се смея – отговорил, – като само да кимна, и на двамата 
ще ви прережат гърлата.”35

Другият принцип е свързан със сътворяването и „поставянето на начала”, с 
актовете на иницииране: creatio е основна способност на всеки бог. Светоний 
описва чудатите желания на Калигула да основе град на билото на Алпите и да 
прокопае Истмийския провлак в Ахея36, това, че прибавил към Сатурналиите още 
един ден и го нарекъл Ювенал37, че построил „ново и нечувано досега” зрелище – 
мост от Бая до Путеоланските скали, дълъг почти три хиляди и шестстотин 
стъпки: събрал отвсякъде товарни кораби, наредил ги в две редици на котва, по-
сипал отгоре им земя и я изравнил като Апиевия път.38 Ако римската култура от 
златните години на Републиката се възпроизвежда през транслиране и повта-
ряне – чрез „историческото уплътняване” във времето на единното ценностно 
начало, установено от бащите предшественици, то веднага след започването 
му принципатът на Калигула е обявен от самия него за поставящ ново начало, 
за повторно основаващ римскостта: „Решено било също денят, в който получил 
властта, да се нарича Парилии, като знак на второ основаване на Рим”39. Бра-
тоубийството, съпътстващо акта на първото раждане на Рим, остава тясно 
обвързано с възстановяването на нарушения ред и конституирането на санкция 
за всяко бъдещо простъпване на установения с волята на боговете геомет-
ризиран порядък на римското благочестие (pietas като вярност към обета). В 
очистването, което Ромул предприема, извършеното от него убийство е изку-
пено в културната памет на римляните, а свидетелство за това е апотеозът 
на Ромул, за който разказва Ливий – един ден, по време на преглед на войската, 
изведнъж се разразила буря и обвила Ромул с гъст облак, скривайки го от погле-
да на множеството, след което той завинаги изчезнал. Много скоро след това 
бил обявен единодушно за бог, син на бог, цар и отец на Рим.40 Апотеозът на 
Ромул е приемане в редицата на боговете – Ромул става бога Квирин, почитан 
на Квиринал, основател на римските граждански институции (самите римляни 

35  Пак там, с. 168.
36  Пак там, с. 161.
37  Пак там, с. 160.
38  Пак там.
39  Пак там, с. 159.
40  Liv., Ab urbe condita, I.16, Цит. бълг. прев., с. 58. Тук обаче не е зле да припомним и другия вариант на ле-
гендата за края на Ромул, споменат мимоходом и от Ливий, и от Плутарх – че самите патриции, недоволни от 
царското самовластие и надменност, го убили и разчленили на парчета, които след това изнесли едно по едно 
под тогите си.
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често назовават себе си в негова чест квирити) и влизащ редом с Юпитер 
и Марс в т.нар. стара римска триада на върховните божества. Управлението 
на Калигула започва наистина като ново начало за империята (което да въз-
станови римското достойнство след тиранията на Тиберий) и постепенно се 
превръща в (само)апотеоз. Това ново начало също възприема убийството като 
първоначален импулс, но вече не в обвързаността му с десакрализирания ред, не 
като необходимо условие, което да уравновеси отношението между профанното 
и сакралното, а убийството само по себе си и само за себе си, и го издига в 
само-властен принцип: хомицидният акт се разчита не през възмездителното 
действие на честта и доблестта, а през негационния произвол на порока. От-
тук и историята се изражда от res gestae gloriae в historia infamiae: история 
на безчестията и убийствата, история на невъзможната история – която ще 
се разгръща дотогава, докато са налице потенциалите, които острастяват 
нагоните . Но всъщност тази historia infamiae не е нищо друго освен infamia 
historiae – безчестие на самата история, загубата на смисъл и посока на исто-
рията и на историческото съществуване на римската цивилизация, прояждане-
то на единното тяло на историята и неговото разчленяване – последното чудо-
вище от цяла редица такива. Физическото му измерение е същинският здрач на 
лудостта, в която пропада Калигула: „Най-накрая... строил войската в боен ред 
на брега на Океана, разположил балистите и другите машини, но никой не знаел 
и не се догаждал какво смята да прави; внезапно ги накарал да събират раковини 
и да пълнят шлемове и пазви, като казал, че те са плячка от Океана, дължим дар 
за Палатина и Капитолия...”41.

Съдбата отрежда на императора иконична гибел: притиснат отвсякъде от за-
говорниците, сам озовал се в окото на бурята от власт и произвол, приравнен – 
отвъд животинското и божественото си битие – до едно чисто нищо, свит на 
кълбо, окървавен и промушван от всички страни, императорът неистово крещи 
„Жив съм!”42, сякаш не толкова, за да докаже божествената си неуязвимост за 
смъртта, колкото безсмъртието на своята философия на историята.

Нещо, което паметта за изминалия XX век може да потвърди.

41  Светоний, Цит. съч., с. 174.
42  Пак там, с. 180.
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Антоанета Дончева

ВАВИЛОНСКАТА	КУЛА	НА	АЛИСА

Светото писание повествува, че хората, имали един език и един говор по 
цялата земя, решили да си съградят град и кула, висока до небето, за да си 
спечелят име, преди да се пръснат по лицето на земята. Господ осуетява гра-
дежа, като смесва езиците им тъй, че един да не разбира езика на другиго. За-
това на този град е дадено името Вавилон, понеже там Господ смесва езика на 
цялата земя и оттам ги пръска по нея.1 Двете „детски“ книги Алиса в страната 
на чудeсата (1865) и Алиса в огледалния свят (1871) са „вълшебната приказка” 
на настъпващия модернизъм, в която Луис Карол не просто пророчески залага 
големите теми на сюрреализма, екзистенциализма или театъра на абсурда. С 
гениален замах той фиксира критичните точки на модерността, а даже и на 
„завършващия“ я постмодернизъм. Чрез тези си текстове Карол извежда по уни-
кален за времето си начин първите симптоми на властта и провалите на езика 
и свързаните с тях кризи на персоналната идентичност и конфликтите на Аз-а с 
Другия, които ще бележат целия ХХ в. „Алиса е пророк и въпреки адмирациите в 
собствената  страна нейните послания останаха неразбрани, докато не стана-
ха реалност в нашето фрактурирано време.”2 Модерността, изведена до послед-
ните си следствия, е във визията на Карол нова Вавилонска кула, чиито руини той 
предвещава. Той захвърля героинята си тъкмо сред тях и ни изправя пред врати, 
които не водят на никъде, неуловими тайнствени обекти, неразрешими загадки, 
гротескни образи, изваяни от хумор, ирония и драматизъм едновременно. „Всичко 
в дълбочина е ужасно – забелязва Дельоз, – всичко е нонсенс. Алиса в страната 
на чудесата би трябвало да има друго заглавие и то е Алиса в подземния свят.”3

1  Бит. 11:1-9.
2  Wheat, A. R. „Dodgson's Dark Conceit: Evoking the Allegorical Lineage of Alice“, in: Academic Journal Article 
Renascence: Essays on Values in Literature , 61/2 (2009), 103.
3  Deleuze, G. Lewis Carroll in Critical and Clinical. Minneapolis, 1997, 21.
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Територията, върху която Карол разиграва драматичната битка между лично и 
социално, между Аз-а и Другия, между автор и персонаж е полето на езика. Той 
не само пречи на героинята си да именува и познава реалността, но ерозира и 
нашето вродено чувство за смисъл, защото нонсенсът е средство за интелек-
туална игра и надмощие не само между Алиса и останалите персонажи, между 
нея и създателя , но е най-вече хвърлената ръкавица на Карол към читателите 
и следващите поколения творци.

Пътят на себепознанието на Алиса, маскиран под формата на сън в Страната 
на чудесата (самият избор на съня като сюжетна рамка е показателен за реше-
нието на автора експлицитно да ограничи волята на своята героиня), е изпълнен 
със събития, в които тя трябва да утвърди себе си, да извърви пътя на себе-
познанието. Но всички ситуации, в които Алиса попада, суспендират нейната 
идентичност и всяка нейна съпротива срещу властта на другите, проявяваща 
се под различна форма, завършва с неуспех. От началото до края тя ще остане 
„едно малко момиче” с „подходящата помощ” на своя създател, скрит зад образа 
на Хъмпти-Дъмпти, който сам ще го признае: „Искам да кажа – отвърна тя, – 
че човек не може да се спре сам да расте. – Сам човек навярно не може – рече 
Хъмпти-Дъмпти. – Но двама могат. С подходяща помощ ти можеше да останеш 
на седем” (курсив и превод мой)4.

Не-случилата се инициация по време на приключенията на Алиса в Страната на 
чудесата, се повтаря и в Огледалния свят с още по-голямата „ожесточеност” 
на автора да не допусне героинята си извън инфантилния свят. Тоталният кон-
трол над персонажите е внушен чрез превръщането на Огледалния свят в игра 
на шах. Като отрежда на Алиса ролята на най-слабата и незначителна фигура, 
нейният създател я обрича на вечна зависимост и липса на свободна воля и 
значимост; той от самото начало  отнема възможността да бъде фактор в 
играта и я маргинализира.

Използвайки играта на шах и принципа на огледалото като структура, върху 
която се изгражда наративът, Карол не само размества реда на света, но и 
внушава идеята, че свободната воля на индивида е само една илюзия и всеки не-
гов избор е всъщност предварително предопределен от „правилата на играта”. 
Инициацията на Алиса е профанирана изначално на всички възможни нива. Още 
с преминаването през огледалото (пресичането на граница) тя загубва контрол 
над собствените си действия. Нейните движения са предварително зададени 
и иронично минималистични (най-дългото пътешествие е да прескочи две ква-
дратчета). Кулминацията на нейното пътешествие – моментът, в който тя е 
коронясана за царица – е именно този, в който тя е най-безволева и унизена. 
„Насилственото” лишаване от идентичност се постига и чрез типичните ар-
хетипни похвати за „отнемане на силата и волята” на персонажа – попадането 
в дълбока дупка, заключване в някакво пространство, приклещване в теснина, 

4  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 190. Неправилен български 
превод – вместо „подходящ“ е преведено „собствен“. Използван е оригинален текст от L. Carroll, Through the 
Looking-Glass and What Alice Found There, New York, 1906 – „One ca'n't, perhaps," said Humpty Dumpty; "but two 
can. With proper assistance, you might have left off at seven.", 120.
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неспособност да се контролира тялото, загуба на памет, „онемяване”.

Чувството за самотъждественост на Аз-а и за персонална идентичност се 
крие зад привидно елементарните на пръв поглед въпроси: Кой съм аз? Как Аз се 
саморазпознавам и как Другите ме идентифицират и разпознават.

 Нека проследим част от отговорите на Алиса:

„Коя съм тогава? Кажете ми най-напред това и ако ми хареса да 
бъда тоя човек, ще се върна. Ако ли не, ще остана тук долу, докато 
стана някой друг.”5

„Тогава какво си? – попита Гълъбицата – Виждам, искаш да 
измислиш нещо. – Аз… аз съм малко момиче – каза Алиса доста 
неуверено, защото си припомни големия брой промени, които бе 
претърпяла през тия дни.”6

„Коя си ти? – рече Гъсеницата. Това съвсем не подканваше към 
разговор. Алиса отговори доста свенливо: – Не… не зная сега, 
госпожо… зная само коя бях, когато станах тая сутрин, но струва 
ми се, че оттогава съм се изменила вече няколко пъти.”7

За здравия разум всяко нещо има точно определен смисъл. Но парадоксите се 
състоят от утвърждаването на два смисъла едновременно, пише Жил Дельоз в 
предговора към изследването си Логика на смисъла, озаглавено От Луис Карол 
до стоиците. Като анализира приключенията на Алиса, Дельоз оформя две серии 
парадокси. Първата серия са т.нар. парадокси на чистото ставане и се харак-
теризират с изплъзване от настоящето. Те са парадоксите на безкрайните 
тъждества на двата смисъла – бъдеще и минало, вчера и утре, липса и излишък, 
активно и пасивно, причина и следствие. Именно езикът (на Карол) е в състояние 
да фиксира тези предели, но и в същото време да ги прекрачи, разрушавайки ги 
чрез множество еквивалентности в неограничено количество случвания. Оттук 
и самообратите, характерни за пътешествията на Алиса: на малкото и голя-
мото (ръст), на времето на събитията (мармалад вчера и утре, но никога не 
днес), на активното и пасивното (ядат ли котките мишки и ядат ли мишките 
котки), на причина и следствие (присъдата преди процеса). „Всички тези вза-
имообрати във вида, в който се проявяват в безкрайно тъждество, имат едно 
следствие: да оспорят персоналната идентичност на Алиса, както и загубата 
на нейното собствено име.”8 Тази загуба е устойчиво присъстващ знак по време 
на цялото пътешествие на Алиса: собственото име е гаранция за устойчивост-
та на познанието и неговата подмяна и изтриване от паметта е символ за 
въвеждането на героинята в една съвършено нова среда, изискваща непознати 
за нея реакции и действия. „Персоналната несигурност не е някакво съмнение, 

5  Ibid., 15-16.
6  Ibid., 46.
7  Ibid., 39.
8  Делез, Ж. Логика смысла. Москва, 1998, 17.
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чуждо на това, което се случва, а по-скоро обективната структура на самото 
събитие, която, движейки се едновременно в две посоки, фрагментира субекта, 
който я следва.”9 Тази характерна фрагментарност е причина за постоянната 
неориентираност и конфузия, в която се озовава главната героиня, и е израз на 
кризата на персоналната  идентичност.

И в двата текста на Карол Алиса се бори да утвърди своето Аз, припомняйки си 
коя е била в своето минало битие. Тези опити да се освободи от „амнезията” 
действат като движение в блато, защото героинята се сблъсква с шизофренична 
реалност – цветята, храната, животните говорят и я контролират, тя се ума-
лява и пораства и т.н. В хода на нейните приключения – изпитания пред самоуве-
реността и самотъждествеността на Алиса в самата себе си, дори в собстве-
ното си битийно съществуване, се сгърчват като шагренова кожа: прекрачвайки 
прага на не-познатото, тя ще забрави коя е всъщност, няма да си спомни дори 
името си, ще бъде разпознавана като змия, пионка, цвете (увехнало), въртележка, 
агне, но никога като самата себе си. Пътят на себеоткриването и себепознание-
то при Алиса е път навън, а не навътре, където въпросът „Кой съм аз” е сведен 
до питането на Лъва: „Животно ли си… растение… или минерал…?10”

Тоталната манипулация върху Алиса, невъзможното себеоткриване и себеизразя-
ване на героинята, неизреченият Аз се извършава чрез езика. Цел на анализа тук 
е да се открие как и защо Карол последователно и „ожесточено” препятства 
пътя на своята героиня към себепознание и самоотъждествяване чрез разру-
шаването на основните конституиращи елементи на Аз-а: тяло, език, памет и 
времево-пространствен континуитет (хронотоп).

В пукнатините и лабиринтите, разделящи мисъл от език и реч, се помества 
непрекъснато разпадащият се копнеж за цялост и себеизразяване на всеки Аз. 
Приключенията на Алиса са отлична база за установяване на ролята на езика 
в опозицията смисъл-безсмислие–нонсенс, гледан в перспективата на ролята му 
при изграждането и респективно разрушаването на персоналната идентичност.

При Карол означаващите много лесно се „изплъзват” от отредената им роля в 
знака и се впускат в „свободна игра”, произвеждащи нови и нови означаеми, кое-
то препятства постигането на истината.

„Тогаз кажете туй, което мислите – продължи Мартенския Заек. – 
Това и правя – бърже отвърна Алиса. – Поне… поне мисля туй, което 
казвам… то е все едно, нали… – Ни най-малко не е все едно! – каза 
Шапкаря. – Та вие значи искате да кажете, че „Аз виждам туй, кое-
то ям“ е все едно като „Аз ям туй, което виждам“! – Значи искате 
да кажете – добави Мартенския Заек, – че „Аз харесвам туй, което 
получавам“ е все едно като „Аз получавам туй, което харесвам!“11

9  Ibid., 18.
10  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 209.
11  Ibid., 61.
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Езикът придобива нови и неподозирани измерения в книгите на Луис Карол. При-
ключенията на Алиса са грандиозна симфония на невидимите послания и измере-
ния на езика като феномен и точно както Чеширският котарак изчезва и остава 
само неговата усмивка, така и означаемо и означаващо се отделят едно от дру-
го и се превръщат в острие на бръснач, където смисъл и безсмислие (нонсенс) 
ще изиграят своя неповторим танц.

Произведението на Карол е перфектно изследване и на социалната роля на ези-
ка. Словесното му майсторство разкъсва магическия воал на илюзията, че сми-
сълът на думите в езика е неопровержим и стабилен. Той виртуозно доказва, че 
не съществува пряка връзка между изряден синтаксис и носител на значение и 
ни подмамва да търсим смисъла в пукнатините и неотъпканите пътеки на този 
феномен: читателят открива, че светът не е подредена енциклопедия, където 
всяко нещо има своите стабилно означени, класифицирани наименования и кате-
гории. След Алиса езикът не може вече да бъде обяснен като прозрачно стъкло, 
което отразява реалността миметично. Той се превръща в обърнато огледал-
но отражение на Битието, създаващо ефекта на mise-en-abîme12. Майсторът 
на нонсенса създава огледални светове на реалността, отразяващи непознати 
тайни дълбини, където нищо не е такова, каквото очакваме. Приключенията 
на Алиса са прагово явление и както пише Лакан, огледалното отражение е 
границата, на която се срещат въображаемото и символното. Окончателното 
развитие „настъпва дотолкова, доколкото субектът успява да се вмести в сим-
волната система и да се установи там, използвайки истинността на думата”13.

Ако сетивата ни преодолеят бликащия хумор на Карол, остроумните диалози, 
забавно-гротескните на пръв поглед сцени, ще открием драмата на неслучения 
Аз на Алиса. Помни коя си! За Алиса този императив се оказва невъзможен по 
ред причини:

1. Тя остава неразпозната от всекиго сред обитателите на Страната на чуде-
сата и Огледалния свят. Тя винаги е нещо друго.

2. Въпросът „Коя съм аз?“ никога не получава тъждествен отговор.

3. Героинята на Карол е унизена и губеща във всички диалози и игри – невъзможна 
или дефектна комуникация между персонажите. На Алиса  е отнета всяка въз-
можност за съпротива.

4. Загуба на памет.

12  Ефектът се проявява, когато се въвежда редубликация на образи или понятия, отнасящи се към целия 
текст. Mise-en-abîme е игра на означаващите в текста или подтекста, отразяващи се едно в друго, и това вза-
имно отразяване може да достигне точката, където значението, смисълът на думата се разколебава и убягва, 
а означаемо и означаващо се разделят. Този ефект създава и регресия на реалности, пораждана от тях. В 
живописта тази регресия се постига чрез вписване на огледала или картини в картината. Терминът е заемка 
от хералдиката и буквално значи „поставен в бездната“. Той е въведен в хуманитаристиката от Андре Жид и 
е системно употребен в изследването на Люсиен Дeленбах Огледалото в текста от 1977 г. Вж. Е. Панчева, Ме-
тадрамата Хамлет, в: Култура, 25 (2014).
13  Еко, У. Семиотика и философия на езика. София,1993, 224.
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5. Нарушена или невъзможна денотация – кризата на персоналната идентич-
ност, ожесточеният отказ Алиса да открие себе си се експлицира в езика, за-
щото той е невъзможен без Аз-а, който се проявява в него.

Как е възможно, пита Дельоз, Алиса да съхрани общозначимия смисъл, след като 
е загубила здравия смисъл, защото парадоксите на Карол се проявяват по два 
начина – умопомрачение и непредсказуемост, от една страна, а от друга – нон-
сенсът, който води до неузнаваемост. „Алиса винаги се движи едновременно в 
двата смисъла. [...] освен това губи своята собствена тъждественост или тази 
на нещата в света.”14 И Страната на чудесата, и Огледалният свят са „струк-
турен кръстопът” – топосите, където отразеният Аз на Алиса трябва да се 
превърне в социален и себепостигнат. И не успява.

В Символична логика (Symbolic logic), публикувана посмъртно, Луис Карол отделя 
място на процеса на денотация и става ясно, че за него именуването е неот-
менно от класификацията на нещата, от нашата нужда да оразличаваме, за да 
успеем да контролираме по някакъв начин света около нас. Актът на означаване 
е опит за контрол и власт над несигурността и тревожността на битието. В 
момента, когато Аз-ът именува, той отделя обектите, познава ги и придобива 
власт над тях. Това, на което мога да дам име, не може да ме нарани, а невъз-
можността да се денотира е добър симптом на смущението – споделя Карл 
Барт в Camera lucida.

Луис Карол отнема на Алиса не само възможността да означава, но елиминира 
и целия  предишен опит, който би  помогнал в акта на денотация, полагайки я 
в абсолютно непознат за нея свят. Всеки неин опит да прекрачи границата на 
инфантилността и да влезе в света на възрастните или да стигне до самопоз-
нание и саморазпознаване е „наказван” от Карол чрез употребата на нонсенс.

Най-голямото предизвикателство, което Карол отправя към представителите 
на философията на езика през XIX в. (а и до днес), е усъмняването в референ-
циалната същност на езика, защото в книгите за Алиса той остава винаги на 
границата между общоприетото значение на думите и нонсенса, а означаващо-
то удържа победа над означаемото. Хъмти-Дъмпти формулира съблазнителния 
интелектуален капан, който ни е заложил Луис Карол:

„Думите имат нрав, поне някои от тях. Особено глаголите – те 
са най-горди. С прилагателните можеш да си правиш каквото щеш, 
но не и с глаголите. Аз обаче мога да ги управлявам всичките! 
Непроницаемост! Това казвам аз! […] – Но това е извънредно много 
да карате една дума да означава! – каза замислено Алиса. – Когато 
карам някоя дума да върши толкова много работа – каза Хъмпти-
Дъмпти, – аз винаги  плащам извънредно.”15

14  Делез, Ж. Логика смысла. Москва, 1998, 112-113.
15  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 193.
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Завладяващата красота на това предизвикателство се състои в умението на 
Карол да скрива зрънце смисъл сред куп безсмислени игрословици, а ние неуморно 
да го търсим. Нонсенсът буквално разсича целостта на езиковия знак, като от-
чуждава означаемото от означаващото до невиждана дотогава в литературата 
степен. Да имаш неограничената власт на Хъмпти-Дъмпти, която кара думите 
да означават каквото реши, променя правилата и извършва невероятни комби-
нации между означаемо и означаващо, е равносилно на това да превръщаш събе-
седника си във вещ (по-късно този феномен има място в Погнусата на Сартр), 
да изземаш ролята на демиург, защото „знакът и божественото са родени на 
едно и също място и по едно и също време”16.

Лишавайки езика от основната му функция, Карол поставя Алиса в гранично прос-
транство – лиминален топос, където Аз и Не-Аз, познато-непознато, ред-хаос, 
реалност-нереалност, илюзия-сън са в непрекъсната размяна и свободно движе-
ние. Смисълът се разпръсква, той е винаги липсващ, няма крайни означаващи, 
те са отложени – структурата на знака се оказва детерминирана от всички 
ония другости, които отсъстват. А езикът се превръща в постоянна игра на 
оразличавания.

Най-емблематичните сцени в подкрепа на горенаписаното откриваме в главата 
„Една необикновена закуска”17. Поради тази причина ще си позволя да приведа 
един по-обширен цитат:

„Масата беше голяма, но и тримата бяха притиснати на единия 
 край. – Няма място! Няма място! – извикаха те, като видяха, че 
Алиса иде. – Има много място! – каза Алиса възмутена. И тя седна 
в едно голямо кресло на другия край на масата. – Ще пиете ли 
малко вино? – покани я Мартенския Заек. – Алиса огледа масата, 
ала на нея имаше само чай. – Не виждам никакво вино – забеляза 
тя. – Няма вино – рече Мартенския Заек.” 18

А ето и стихотворението „Джаберуоки”, което Алиса рецитира пред Хъпмти-
Дъмпти, след което го моли за обяснение на думите в него:

„Бе сгладне и честлинните комбурси / тарляха се и сврецваха във 
плите; / съвсем окласни бяха тук щурпите / и отма равапсатваха 
прасурси. – Стига засега – прекъсна я Хъмпти-Дъмпти. – Това 
е пълно с трудни думи. Сгладне означава пладне, когато човек 
огладнява, значи около седем часа, когато почват да готвят за 
вечеря. – Това е добре – каза Алиса. – Ами честлинните? – Даа. 
Честлинни значи чевръсти и силни. Виждаш ли, това е нещо като 
двойна закачалка, с две думи, окачени на нея.”19

16  Дерида, Ж. За граматологията. София, 2001, 27.
17  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 60 (В оригинал “Mad Tea Party“, 
което лично аз предпочитам).
18 Ibid., 132-133.
19  Ibid., 194.
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„Зловещата” езикова игра между означаемо и означаващо, в която е разкъсана 
всяка утвърдена езикова референция, превръща езика в неподражаемо оръжие за 
манипулация над героите и читателите. „Като олимпийски бог Карол разхвърля в 
пространството понятия, значения, смисли и ги събира в угодна за него форма, 
безнаказано и неопровержимо.”20

Жан-Жак Льокеркл определя нонсенса като истинска и различна форма на изкус-
тво, която поддържа мита за информативната и комуникативна функция на ези-
ка и едновременно с това го разрушава, като първо изостря любопитството на 
читателя, а после „фрустрира дълбоко вкоренената му нужда да търси смисъл”21. 
Чарлз Талиаферо и Елизабет Олсън са на мнение, че Карол следва традицията 
на сократиците, която използва нонсенса за оформянето на морална личностна 
нагласа.22 Геният на Карол е уловил като жрец симптомите на наближаваща буря, 
която ще се разрази с пълна сила в културата на ХХ в. – кризата на персонална-
та идентичност, драмата на разпада и самотността на човека. Уникалността 
му, както пише Дельоз23, се състои в това, че е казал всичко чрез нонсенса и не 
е позволил на нищо да проникне в общоприетия смисъл на езика.

Жертва на неговата последователност е и личното име. Името на персонажа 
не само е локус, около който реално се концентрират референтните описания, 
но то гарантира и неговия континуитет и тъждественост във времето на 
разказа. Луис Карол е един от първите автори, осмелили се да разкъсат по 
недвусмислен и категоричен начин „свещената“ връзка име-персонаж, което в 
някаква степен е по-дързък акт и отива по-далеч от генералната разколебаност 
на опозицията означаемо-означаващо в езика.

Личните имена в Алиса в страната на чудесата и Алиса в огледалния свят раз-
късват свещената връзка „собствено име-герой“ и извеждат като централен 
проблема за персоналната идентичност и кризата на Аз-а. Писателят влиза в 
задочен дебат с идеята, поддържана от някои философи на езика (включително 
и с тезата на Кратил от едноименния диалог на Платон), че между името и 
обекта трябва да има ясна семантична връзка.

„Ами ти на кои насекоми от вашите най-много се радваш? – 
попита Комара. – Аз изобщо не им се радвам – обясни Алиса. – По-
скоро ме е страх от тях… поне от по-големите. Но пък мога да 
ти кажа как се казват някои от тях по име. – Но те, разбира се, 
идват, когато ги повикаш по име – нехайно забеляза Комара. – Не 
съм ги виждала да идват. – Че за какво са им имена тогава – рече 
Комара, – ако не идват, когато ги повикаш? – На тях за нищо не 
им трябват, но пък на хората сигурно им трябват. Че иначе защо 

20  Sutherland, R. D. Language and Lewis Carroll (Janua Linguarum. Series maior 26), Herndon, 1970, 163.
21  Lecercle, J.-J. Philosophy of Nonsense: The Institutions of Victorian Nonsense Literature, London, 1994, 3.
22  Taliaferro C. and E. Olson, Serious Nonsense. Alice in Wonderland in Philosophy: Curiouser and Curiouser, New 
Jersey, 2010, 194.
23  Deleuze G., Lewis Carroll in Critical and Clinical, Minneapolis,1997, 22.
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всичките неща да си имат имена? – Знам ли?”24

„Собствените имена обговарят смисъла на изказването и са маркери на 
индивидуалността.”25 Езикът е невъзможен без такъв непосредствен субект. 
Във взаимното допълване между здравия и общозначимия смисъл, дадено в името, 
е запечатан алиансът между Аз-а, света и Бога, а нонсенсът е този, който раз-
късва така произведената „свещена“ връзка. Карол прекрасно знае ефекта от 
елиминирането на този централен момент: „Двойното приключение на Алиса се 
състои в умопомрачението и загубата на име”26. Когато забравя коя е, попадай-
ки в заешката дупка, при срещата с Гъсеницата или в гората, където нещата 
нямат имена, Алиса загубва ориентация не само в света, но най-вече в самата 
себе си: тя губи увереност в самотъждествеността си. „Алиса навлиза в гра-
ничното пространство между идентичност и не-идентичност. Тази граничност 
винаги се превръща в другото проблемно място – много по-разклащащо от това 
да притежаваш дори една нежелана идентичност.”27 Карол предизвикателно жон-
глира с имената – собствени и нарицателни: Алиса забравя името си, Алиса се 
усъмнява в името си, на Алиса  е отнета способността да именува (познава) 
заобикалящия я свят. Потърпевши от езиковите игри на автора са по-голямата 
част от персонажите – болшинството от тях не притежават лични имена: тях-
ната функция се изпълнява от съществителни нарицателни или пък „страдат” 
от удивителна липса на памет и ги забравят.

„Дванадесетте съдебни заседатели усърдно пишеха на плочи. – 
Какво правят? – пошушна Алиса на Грифона. – Няма защо да пишат, 
преди делото да почне. – Пишат си имената – прошепна Грифона, – 
боят се да не ги забравят, преди да свърши делото.”28

Да дадеш име е да „припишеш обективност, самоидентичност, позитивност, 
цялост”29. Дестабилизацията на собствените имена несъмнено превръща персо-
налната идентичност на героя в нефиксирана и плаваща величина и разкрива не-
възможността на собственото име да я удържи. Емблематичен пример за това е 
христоматийният диалог между Алиса и Хъмпти-Дъмпти, който е само брънка от 
веригата подобни епизоди, които целят да превърнат системата на езика в хаос:

„Стига си си мърморила под носа – каза Хъмпти-Дъмпти, като я 
погледна за пръв път, – ами кажи името и занятието си. – Името 
ми е Алиса, но… – Доста глупаво име – прекъсна я нетърпеливо 
Хъмпти-Дъмпти. – Какво значи то? – Трябва ли непременно името 
да значи нещо? – попита недоумяващата Алиса. – Разбира се, че 

24  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 151- 152.
25  Apostolova, G. Names as identifiers and frontiers of the text: the individual capacity of renaming in changing 
cultural and language environment, in: www.philosophia.bg.
26  Делез, Ж. Логика смысла. Москва, 1998, 107-108.
27  Wolfreys, J. The Rhetoric of Affirmative Resistance, Dissonant Identities from Carroll to Derrida, Basingstoke, 
1997, 59.
28  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 101.
29  Мерло-Понти, М. Видимото и невидимото. София, 2000, 310.
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трябва! – отговори Хъмпти-Дъмпти и се изсмя късо. – Моето име 
показва външността, която имам. А аз имам красива външност. С 
име като твоето можеш да имаш каквато и да било външност.”30

Собственото име легитимира и основанията за последователните проявления 
на индивида в него: на Алиса  е отнета тази устойчива и трайна социална 
идентичност във всички възможни полета, в които се намесва като субект, с 
други думи, във всички възможни истории на живота, както би се изразил Бур-
дийо31.

Темата за кризата на персоналната идентичност и колизията на Аз-а, започна-
ла плахо да се промъква в изкуството и философията на европейската култура 
през XIX в. и станала преобладаваща през XX в., е тясно свързана с тенденци-
ята към дехуманизация на пластическия образ и промяна на отношението към 
телесността. Човешкото тяло е необходимо условие за наличието на субекта в 
света и е задължителен конструиращ елемент на неговия Аз: да се (само)видиш 
и да бъдеш видян (от Другия) е критерий за континуитета и тъждественност-
та на Аз-а.

Насилието над езика става възможно и вследствие на разнообразните езикови 
игри – те са „заразеният” преносител и пряк изразител на това отчуждение на 
Аз-а от неговото тяло и „неразпознаването” му от Другия. Отчуждената те-
лесност рефлектира в загубата на синхронност – пребиваването в произволни 
време-пространствени измерения на персонажа. Светът и вещите в него се де-
формират. Аз-ът и тялото взаимно се маргинализират, защото тялото е „едно-
временно виждащо и видимо”. Нестабилността на собственото име на героите 
на Карол (по-късно и при Джойс, и при Бекет), невъзможната или препятствана 
комуникация като резултат от употребата на нонсенса, са неразривно свързани 
с промени във физическото тяло на героя или по-скоро с неговата дефектност, 
разчлененост и инвалидност, което рефлектира и върху цялата система, удър-
жащата тъждествеността на Аз-а.

Още с пропадането в дупката и промяната на тялото на Алиса следва въпросът: 
Коя съм аз? „Дали някой ме е сменил през нощта? Чакай да помисля: бях ли съща-
та, когато станах тая сутрин? Струва ми се… като че ли се чувствах някак 
особено. Но ако не съм същата, коя съм, тогава? Ах, ето голямата загадка!”32

Аз-ът загубва себе си по отношение на своята отделеност, различие, уникал-
ност, адекватност. В тази връзка непрекъснатите трансформации на тялото 
на Алиса са следствие от невъзможността на Аз-а да се закрепи и да бъде 
видян и разпознат в един свят (от Другия), „който я гледа, но не я вижда и 
който, поради причина на собствената си природа, е незаинтересуван от ста-
тута на тялото и не регистрира измененията му в генеративен смисъл (т.е. 

30  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 186- 187.
31  Бурдийо, П. Практическият разум. София, 1997, 73-75.
32  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 15.
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като следствие на една „история”)“33. В Страната на чудесата и в Огледалния 
свят наличността на тялото тук-и-сега е изплъзваща се величина поради не-
прекъснатата си трансформация. Езикът и феерията на нонсенса „поглъщат” 
хронотопа – променящите се размери на тялото на Алиса и странните телесни 
„трикове” на останалите персонажи буквално притъпяват усещането за негова-
та фрагментарност. В текста на Карол „видимото” възпира „виждането” и той 
упойващо ни поднася този „разпад”.

„Колко голяма искаш да бъдеш? – О, аз не придирвам толкова! – 
бързо отвърна Алиса. – Само че никой не иска да се изменя толкова 
често, знайте… – Не зная! – рече Гъсеницата. […] Бих желала да 
бъда малко по-голяма, госпожо, ако нямате нищо против – отговори 
Алиса. – Десет сантиметра не е никак хубав ръст. – Много си 
е хубав! – отвърна обидено Гъсеницата, като се изправи. (Тя 
бе точно десет сантиметра висока.) – Но аз не съм свикнала 
на такъв ръст! – замоли се жално Алиса. И си помисли: „Защо 
животните се обиждат толкова лесно!“ – Ще свикнеш с време – 
рече Гъсеницата, сложи наргилето в устата си и пак запуши.”34

Темпоралността на субекта е неделима от съществуването му в света. В 
творчеството на Карол, а по-късно особено ярко при Джойс, Пруст и Бекет, 
времето и пространството са нестабилни, фрагментарни и илюзорни. В Алиса 
в страната на чудесата и Алиса в огледалния свят времето и движението са 
в пряка връзка и зависимост от движението на Алиса в пространството, кое-
то е нестабилно и чиито граници са подвижни. Хронотопът е наличен тогава, 
когато Алиса е в движение, когато преминава от едно място в друго и изчезва, 
когато тя излиза от него: дупката се разраства, докато Алиса пропада в нея, 
а вратите, ключовете и коридорите се материализират, когато се нуждае от 
тях. В един такъв процес време-пространството придобива качествена неопре-
деленост и е лишено от перцептивност.

В този фантастично деформиран свят Алиса се скита, неоткриваща себе си, 
омагьосана от огледалните отражения, които я размножават, деформират и ус-
ъмняват в самото  съществуване: няма ясна цел, няма някакво наистина важно 
място, на което тя да отиде и да е сигурна, че ще остане непроменено. В тази 
ситуация всички герои на Карол, но най-вече Алиса страдат в голяма степен от 
амнезия. Напрежението между памет и липса на памет свидетелства, че няма 
фиксирана „личност“ и „Аз“, към който едностранно и автоматично да се атри-
бутират всички спомени. Аз-ът е неуловим, лесно забравящ се и нестабилен, за-
щото сме в царството на нонсенса, а с-помненето отблъсква разединението в 
езика: с концептуализирането на паметта се появява значението – закрепената 
връзка между означаващо и означаемо, и нонсенсът се разтваря в абстракция. 
Поради тази причина Карол и неговите последователи от театъра на абсурда 

33  Turci, М. “What is Alice. What is This Thing, Who Are You”, in: Semiotics and Linguistics in Alice's World, ed. by R. 
Fordyce and Carla Marello, Berlin – New York, 1994, 71.
34  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 43.
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лишават своите герои от памет и буквално анихилират чувството за персонал-
на идентичност. Светът е подвижна плазма, която поглъща обектите, думите и 
телата и ги видоизменя във всеки момент или ги полага в точката на неподвиж-
ност. Отсъствието на език, който да обединява персонажите, дефективната 
комуникация, проявяваща се в абсурдните диалози и тоталното неразбиране, са 
причините за странната самотност на Алиса и са демонстрация на неслучва-
нето на Аз-а в един „мъртъв” свят: самотност – защото свят без Другия е 
невъзможен; мъртъв – защото без словото, светът е умъртвен: нонсенсът в 
наратива на Луис Карол е кошмар, от който не може да се освободиш, защото е 
маскиран и опияняващо забавен.

Търсенето на смисъл или по-скоро интелектуалното надиграване в преследване-
то му заради знанието, че Аз-ът се изразява чрез eзика, че е потопен в него и 
трябва да бъде „укротена” хаотичната игра на думи, се превръща в най-големия 
проблем не само за героинята на Карол, но и за голяма част от литературните 
герои на модерната и постмодерната епоха. Когато Лиотар говори за мястото 
на субекта в постмодерното общество и дефинира своите социални виждания, 
той отделя на езика централната роля, но с уговорката, че първо трябва да се 
отчете един неоспорим факт: при социалния контакт вече не е възможно да се 
случва обмяна на мнения, защото Другият винаги остава отчужденият Друг в 
диалога, където Говорещият завладява много и различни пространства едновре-
менно. „Това е постмодернизмът – пише Лиотар, – срещата с Другия няма зна-
чение и стойност.”35 Човекът никога не е бил истинският автор на това, което 
говори или прави – споделя авторът на Постмодерната ситуация, – а дискурсът 
никога не е бил създаван или управляван от субекта. Езикът предшества речта 
и я прави възможна само когато той (субектът) е ситуиран в някакъв прагма-
тичен контекст и доколкото влиза в някаква езикова игра – „ние винаги сме в 
ръцете на някакъв дискурс или на някого: някой винаги вече нещо ни е казал, ние 
винаги сме в позицията на заговорени”.36

Следователно връзката с Другия не е среща и разговор между два автономни 
и свободни субекта, а е „движение” в безкрайното многообразие от езикови 
игри: и понеже са безкрайни, нестабилни и вътрешно капсулирани, те генерират 
множество идентичности. Така езиковите игри превръщат Аз-а в играч с мно-
жество лица. В това си мнение Лиотар се доближава до Фуко, който твърди, че 
субектът е функция на дискурса, който е проява на власт и който притежава 
собствен вътрешен режим и движение на връзката власт-знание. За Фуко субек-
тът, който е предизвикан да каже истината за себе си, вече е бил анализиран, 
манипулиран и в края на краищата – „нормализиран” – т.е. дисциплиниран. Като 
теоретик на „дисциплиниращите” пространства и режими, Фуко отива дори 
по-далеч от Лиотар и твърди, че субектът не е стабилно универсално формиро-
вание, а ефект от дискурс, който го конструира. От друга страна, Говорещият 
също се подчинява на регулаторната власт на дискурса, а именно той (дискур-
сът) е този, който създава субекти, подчинени на реда и репродуциращи го.

35  Lyotard, J.-F. Just Gaming. Manchester, 1985, 15.
36  Ibid., 36.
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Точно обратно на очакванията и целите на едно символично пътешествие – 
инициация – за постигане на себеоткриване, самоутвърждаване и себепознание, 
Алиса не претърпява никаква промяна: тя тръгва като дете и се завръща от 
приключенията си като дете, дори по-неуверена и разколебана в собствената 
си идентичност. „Моля ти се, кажи ми как се казваш ти – помоли тя срамежли-
во. – Струва ми се, че това ще ми помогне малко. – Ще ти кажа, като отидем 
по-нататък – отвърна Сърнето. – Тука не мога да си спомня. […] Най-после 
стигнаха до едно друго широко поле. Тука Сърнето подскочи и се отскубна от 
прегръдката на Алиса. – Аз съм Сърне! – извика то радостно. – А ти, миличка, 
ти си човешко дете. – Внезапна уплаха премина през хубавите му кадифени очи 
и веднага след това то избяга с всички сили.“37 Страхът на сърнето е метафо-
ра на отказа на Карол да „надари” Алиса с един автентичен Аз, на отказа „на 
дивото от опитомяване”, от езикова кодификация и възпират артикулацията на 
значения в текста.

Текстът на Луис Карол ни поставя пред дилема: или да приемем думите на Алиса, 
че е „също като гатанка без отговор”38, или да се придържаме към мнението на 
Херцогинята, че „всичко си има поука, стига да знаеш да я намериш”39. В духа 
на Дельоз може да заключим, че смисълът и значението на един текст са път, 
където няма правилна или грешна посока, защото главният път не е единствен 
и защото, когато „езикът се облепва с кал, тогава единственият лек е да го 
прибереш и да го превъртиш в устата и калта да я погълнеш или изплюеш”40. 
Зад неслучения Аз на Алиса, зад трагично-смешните и драматични персонажи 
на театъра на абсурда може да открием и друго послание – един много тънък 
нюанс: на дъното на тази загубена памет, хаос от думи и невъзможност да се 
постигне автентичност, човешкото същество може да се наслади на стран-
ното усещане за свобода – освободено от неумолимото време, остаряващото 
тяло, несбъднатия персонален проект и всичко останало…

„Ти няма да си никъде. Ти си само един предмет в съня му.”41

 Някои биха употребили за това друга дума.

37  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, с. 155.
38  Ibid., 234.
39  Ibid., 81.
40  Бекет, С. „Картината”, в: Обезселителят, София, 2004, 60.
41  Карол, Л. Алиса в страната на чудесата и в огледалния свят. София, 2004, 167.
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Сотирис Митралексис

КОНГРЕС	В	БЕРЛИН	ЗА	

СВ.	МАКСИМ	ИЗПОВЕДНИК	КАТО	

ЕВРОПЕЙСКИ	ФИЛОСОФ

От петък, 26 септември, до неделя, 28 септември, 2014 г., в Института по 
философия на Свободния университет в Берлин се проведе международният кон-
грес „Св. Максим Изповедник като европейски философ”. Събитието бе органи-
зирано в сътрудничество между Свободния Берлински университет и Атинския 
Каподистриев университет. В организационния комитет участваха проф. д-р 
Себастиан Лала, проф. д-р Георгиос Стирис и д-р Сотирис Митралексис. Целта 
на събитието бе да се изследва значението на богатата и пъстра мисъл на св. 
Максим за историята на философията на европейския континет, както и влия-
нието на неговото дело днес.1

С радост установихме участието на много изтъкнати изследователи на св. 
Максим Изповедник. Между тях с особено интересни и интригуващи академич-
ни съобщения бяха о. Андреас Андреапулос (University of Winchester), о. Михаел 
Бакер (ACEOT-VU Amsterdam), Емма Си Джи Браун (Durham University), Дороти 
Чанг (Columbia University), Владимир Цветкович (University of Belgrade), Натали 
Депраз (Université de Rouen), Невена Димитрова (Charles University in Prague), Еле-
на Янакопулу (University of Athens), о. Димитриос Харпър (University of Winchester), 
Михаел Харингтън (Duquesne University), Мирослав Хришко (Любляна), Пуй Хим Ип 
(University of Cambridge), Кулан Джойс (MCD University Melbourne), Каролина Ко-
чарнжик-Бонинржка Cardinal Stefan Wyszynski University Warsaw), о. Джошуа Лоллар 
(University of Kansas), Мехаил Мантзанас (Църковна академия в Атина), Николаос 
Маринидис (University of Basel), Смилен Марков (Великотърновски университет), 
Севастиан Матейеску (Букурещки университет), Джак Папас (Boston College), 
Панайотис Павлос (University of Oslo), Марчин Подбиелски (Akademia Ignatianum w 
Krakowie), Мариус Портару (Patristic Institute Augustinianum), Дъглас Алуд Шепард-
сън (Fordham University), Александру Шзабо (KU Leuven), Стоян Танев (University 
of Southern Denmark), Антонио Варгас (Humboldt University Berlin), Анна Жиркова 
(Akademia Ignatianum w Krakowie).

Излишно е да изброяваме заглавията на всички презентации (намират се в прог-
рамата онлайн). Нека обаче разгледаме накратко съдържанието на докладите, 
представени от специално поканените гости, които ни удостоиха със своето 

1  Много западни отци биват смятани за основа на европейската философия. Най-известният пример е св. 
Августин. „Византийската” мисъл, изглежда, е останала някак изолирана от това; тя не бива взимана предвид 
в такава рамка. Това е така дори и в случаите с нейните най-изтъкнати представители, като св. Максим Изпо-
ведник например.
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присъствие. Професорът по философия в Лозана Кристоф Ерисман говори за ба-
зисното значение и дълбокото развитие на Аристотеловата мисъл в трудовете 
на св. Максим Изповедник. Почетният професор по патрология и византийски 
изследвания в Дърамския университет о. Андрю Лаут сравни мисълта на св. Мак-
сим Изповедник със съвременната онтология на личността, докато професорът 
по философия от Университета в Осло Торсен Толефсен анализира отношението 
между „цяло” и „част” в Максимовите философски категории. Изследователят 
от Университета на Честния Кръст в Бостън и брат на манастира Симоно-
петра на Света гора2 о. Максимос Констас говори за природата и службата на 
езика в текстовете на Максим. Професорът по философия в Софийския универ-
ситет Георги Каприев сравни съвременната антропология с категориалната 
система на св. Максим. В заключителната част на съботния ден професорът 
по догматика и декан на пастирския отдел на Църковната академия в Солун 
(както и гост-лектор в Православния институт на Кеймбриджкия университет) 
о. Николаос Лудовикос анализира моменти от мисълта на св. Максим в съпостав-
ка с Плотин, Лакан и Хайдегер, докато професорът по философия в Колежа на 
Честния Кръст в Уоркчъстър (Масачузетс) о. Йоанис (Пантелеймон) Манусакис 
говори за св. Максим „между” Анаксагор и Киркегор. Също така на първата част 
на петъчния ден, извън програмата, говори докторантът в Сорбоната Дионисис 
Склирис със своята презентация „Есхатологична телеология, свободна диалек-
тика и метафизика на възкресението: трите антиномии, които правят св. Мак-
сим конвертируем европейски философ”.

Важно по значението си събитие в рамките на конгреса, особено поради своя-
та задълбоченост, беше кръгла маса с тема: „Преосмисляне на старата схизма 
между теология и философия” с водещи професорите Торстен Толефсен, о. Нико-
лаос Лудовикос, Георги Каприев и Дионисис Склирис.

Томът от конгреса се очаква да излезе от издателство Brepols. Той ще бъде 
посветен на почетния професор на Дърамския университет о. Андрю Лаут за 
многостранния му принос към изследването на св. Максим Изповедник.

Текстът е публикуван в: http://www.amen.gr/article19347 
Превод от гръцки: Светослав Риболов

2  Известен и с английския си превод на основоположния Максимов текст „Περὶ διαφόρων ἀποριῶν”, издаден 
наскоро от Harvard University Press.
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Георги Каприев

Теология и философия във Византия: в търсене на  
адекватния поглед

(Изказване на кръглата маса „Revisiting the Theology-

Philosophy Divide“)

Различието теология-философия с оглед на византийската култура изисква не 
толкова да бъде преразгледано, колкото да бъде най-сетне определено адекват-
но според критериите на самата тази култура. Тук ще си позволя да заявя само 
няколко основни позиции, отвеждащи към такъв тип определения.

На първо място следва да застане един отказ: отказът от схоластическото 
разделение на философията и теологията, невалидно даже за Ранното латинско 
средновековие, но затова пък неизменно прилагано от първото поколение изсле-
дователи на византийската философска култура (Ерхард, Бек, Хунгер). Това води 
до декларации, че във Византия теологията е веднъж завинаги компетентна за 
областта на метафизичното. Самата философия пък се осъществявала като 
епигонски платонизъм и аристотелизъм, без никаква креативност. Тезата на 
Подскалски критерият за различаване на философията и теологията да бъдат 
прилаганите методи, а не темите, е първата стъпка към диренето на свой-
ствеността на философията и теологията във Византия. Но само първата.

Що е теология от византийска гледна точка? Отговорът изисква една дистинк-
ция, която в най-грубия си вариант предполага очертаването на поне два типа. 
Теологията е най-напред самооткровяване на Бога, давано като личен духовен и 
мистичен опит, разбира се, всред мистериалния живот на Църквата. Базисната 
експликация на този сам по себе си неартикулируем опит е догматическата 
теология, която обаче вече се опира с необходимост върху дискурсивната тра-
диция на християнската мисловност. Друга перспектива задава спекулативната 
теология, която е експлицитно формулирана най-късно при Фотий като част от 
първата философия. Ако синхронът между двете позиции характеризира източ-
ното християнско мислене от кападокийците до Фотий и неговите наследници, 
то в началото на XI в. се формират две антагонистични линии, които могат да 
се определят като теоцентрична и антропоцентрична. Всяка претендира да е 
безостатъчно истинна с оглед и на теологията, и на философията, и обвинява 
другата в некомпетентност.

Въпросът „що е философия“ обаче също няма еднозначен отговор. И тук трябва 
да се различава между няколко употреби на понятието. Във връзка с теологията 
като мистичен опит най-напред следва да се спомене „практическата фило-
софия“ в смисъла, ползван напр. от Симеон Нови Богослов и Никита Ститат. 
Тази философия се основава на аскетическите добродетели и преодоляването 
на плътското мислене, ставайки възможна благодарение действието на Светия 
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Дух. Духовно озареният се издига до истинно и субтилно знание за биващото, за 
човешките и божествените неща и правилно познаване на догмите. Според тази 
философия да се философства преди духовното рождение и основавайки се на 
собствения разум, особено за божествените и духовните неща, е неадекватно 
и осъдително – както на този свят, така и отвъд.

Обратно на това, теоретичната философия, отъждествявана през периода  
XI–XIV в. с антропоцентричната линия, базираща се на човешкия разум, определя 
себе си като научно знание за биващото, за същността на нещата и принци-
пите и причините на света. Тази философия се схваща като основоположна и 
за теологията, достъпна за човешкия ум. Тя претендира за способността да 
формулира коректно богословските положения и да ги изказва адекватно на об-
щовалиден понятиен език. Конфликтите между представители на двете линии 
са исторически известни.

Решаващата стъпка за преодоляването на това непродуктивно противостоене 
се извършва от Григорий Палама и неговите съвременници. Както систематич-
ните исихасти на XIV в., така и опонентите им са наясно относно недостатъч-
ността на аскетичния дискурс. По тяхно време е вече очевидна разликата меж-
ду истинното и правилното мислене. На фона на вече масивната и изключително 
субтилна богословска понятийност Палама предприема системно рационализи-
ране на осмислянето на мистическия опит и неговото философско оправдание. 
Без да се разрушава моделът, формиран от двете линии, той е изведен на друго 
ниво. Осъществява се принципно завръщане към традицията на Максим Изпо-
ведник и Йоан Дамаскин с характерния за нея баланс. Тази тенденция се налага 
и има своя връх в делото на Георги Схолар.

Съвсем доскоро теоретичната философия във Византия се тълкуваше на едро 
така, като че става дума за някаква единна традиция. Едва напоследък се за-
говори активно за множеството различни философски „проекти“, за „многото 
лица“ на византийската философска култура, с което се осигурява адекватен 
поглед към същинското състояние. Разбира се, съзнанието за многообразието 
не бива да възпрепятства систематизирането и класифицирането на различ-
ните платформи. Едно най-първо, базисно систематизиране става според мен 
възможно чрез различаването между „философия във Византия“, от една страна, 
и „византийска философия“, от друга.

Под „философия във Византия“ разбирам общността на всички философски про-
екти във византийската култура. С „византийска философия“, напротив, мисля 
философските тенденции, които се различават от западните традиции най-
вече с това, че слагат ударението върху динамиката на битието. Аз описвам 
така платформите, които съзнателно поставят в центъра на философското 
внимание действието, при което носещата им ос се формира от т.нар. енергий-
но учение. Това особено нюансиране на централната метафизична проблематика 
разглеждам не като по-последователно философстване в сравнение с останали-
те и не като най-масово (макар статистически да е така), а като специфичен 
принос на философската култура във Византия, по-радикален, отколкото е при 
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другите програми. Веднага трябва да се заяви, че „византийската философия“ 
не е необходимо тъждествена с теоцентричната линия във византийската ми-
словност и че диференциациите на мисловните платформи в нея не отстъпват 
на останалите тенденции, характерни за философстването във Византия.

При съвременния поглед към теологията и философията във Византия сме длъж-
ни да отчитаме тяхната поствизантийска съдба. Теологията изглежда съхра-
нена, но трябва да се признае, че чак до XX в. тя губи своята иновативност, 
характерна за нея до края на XV в. С хода на времето се налага тенденциозно 
консервиране, формулаторност, декламативност, самозахранваща се чрез външ-
но противопоставяне на западната богословска и философска култура. Типично 
става копаенето на бездни на всяка цена; самодоволно самоизолиране, привижда-
но като уникалност. Участта на философията е още по-лоша, тя направо изчез-
ва. Около средата на XVIII в. окончателно се преустановяват опитите за фило-
софстване в модела на т.нар. тук „византийска философия“, бидейки заменени с 
парадигмите на западната философска култура.

През XX в. са установими две еднакво едностранчиви линии. Едната от тях 
лансира една самообявяваща се за самодостатъчна недиалогична теология, 
съзнателно дистанцираща се от философията и опряна на една криворазбрана 
„традиция“ в смисъла на музейния препарат и цитатничеството. От другата 
страна, и това е втората линия, е налице мощна тенденция византийската 
философия да се изолира от присъщите  теологически теми и дебати. Правят 
се опити за обсъждане на нейния технически и понятиен апарат без неговия 
съдържателен контекст и мотивация. Включването на философски позиции на 
византийската философия в съвременни философски, социологически и т.н. сис-
темни дебати става по принцип отново извън този контекст.

Днешната, нашата задача е преодоляването на предразсъдъците и отказът от 
всички шибулети, от всички идеологически отъждествявания и противопоста-
вяния. Наш дълг е да произведем диоптриката за виждането на теологията и 
философията в техните собствени различни нива и да установим точките на 
конфронтация, но и на съдействие на всяко от тези нива, при това неизменно 
в контекста на византийската култура, самият той гледан в неговите истори-
чески динамики и особености.
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МЕДИЕН	ОБЗОР:	2014,	

ЮЛИ	–	СЕПТЕМВРИ

Съмненията на Кентърбърийския архиепископ, възстановяването на Гарнизонкир-
хе в Германия, нов поглед върху отношенията между римокатолицизма и исляма и 
казусът „Хоби лоби” като победа за религиозната свобода във Върховния съд на 
САЩ – това са някои от темите, които включваме в настоящия медиен обзор 
на Християнство и култура.

***

Съмненията на Джъстин Уелби

В интервю за Би Би Си Бристъл архиепископът на Кентърбъри Джъстин Уелби 
признава, че понякога се съмнява в съществуването на Бог: „Да, съмнявам се. 
По много и най-различни начини. Това е много добър въпрос, защото трябва да 
внимавам с отговора. Но да, съмнявам се. Много обичам псалмите – вземете 
например псалм 88, той е пълен със съмнения. Онзи ден например се молех за 
нещо, докато се разхождах, и в един момент казах на Бог: „Виж, всичко това е 
прекрасно, но не е ли време да направиш нещо, ако наистина Те има?”1. Вероятно 
архиепископът на Кентърбъри не бива да говори такива неща. Тук не става въп-
рос за чувства, а за това, че Бог е верен на човека – че в християнството по 
изключителен начин Бог остава верен на човека, дори когато човекът не вярва в 
Него”. По-нататък Уелби отбелязва, че никога не се съмнява в съществуването 
на Иисус, включително и като невидимо ежедневно присъствие. „Ние знаем за 
Иисус, не можем дадем отговор на всички въпроси, не можем да си обясним стра-
данието, не можем да обясним много неща, но знаем за Иисус. За Него можем да 
говорим – аз винаги го правя, защото не съм в състояние да отговоря на други 
въпроси. Когато животът ме изправи пред трудности, продължавам да вървя и 
да призовавам Иисус – и Той ми помага.”

***

Може ли църковен храм да бъде символ на злото?

Планове за възстановяване на църковен храм, който е свързан с възхода на на-
цистите в Германия, разделят страната и отново поставят въпроса за начина, 
по който германците се справят с историческото си наследство, пише Би Би 
Си.2 Става въпрос за Гарнизонкирхе – някога енорийска църква на пруското крал-
ско семейство и работно място на Йохан Себастиан Бах, но също и сграда, в 
която Хитлер е легитимиран в очите на висшето общество в Германия. На 23 

1  “Archbishop of Canterbury admits doubts about the existence of God”, http://theguardian.com (18.09.2014).
2  “The Church described as a ‘symbol of evil’”, http://www.bbc.com (15.09.2014).
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март 1933 г. именно в Гарнизонкирхе в Потсдам нацистите устройват „пропа-
гандното представление, което превръща Хитлер от дребен вулгарен човек в 
личност, която е достойна за уважение и приемлив лидер в очите на елита”. Ис-
торията помни тази дата като Ден на Потсдам – момента, в който пред Адолф 
Хитлер се открива пътят за получаване на цялата държавна власт. Именно тук 
той, облечен в цивилни дрехи, свежда глава и за първи път стиска ръката на пре-
зидента Хинденбург – жест на „фалшиво смирение”, който е кинематографиран 
по указания на Гьобелс и разпространяван с пропагандни цели в киносалоните на 
цяла Германия.

Сградата е частично разрушена от Кралските военновъздушни сили през 1945 г., 
а през 1968 г. – напълно унищожена от официалните власти в ГДР. Днес е в ход 
кампания по събиране на средства за възстановяване на храма, а основният ка-
мък вече е положен. Според Максимилиан Далихов, коренен жител на града, „тази 
църква е символ на злото. Тя е родното място на Третия райх – там той започва 
да съществува”. Според проф. Волфганг Хубер, бивш епископ на Берлин-Бран-
денбург и председател на комитета за възстановяване на Гарнизонкирхе, „това 
е една от най-необикновените барокови църковни сгради и едновременно с това 
възможно най-спорното място. Тук се сблъскваме с двусмислието на германска-
та история по-пряко, отколкото на всяко друго място в страната”. Днес Хубер 
смята, че възстановяването на храма би било победа над разрушителите. Ако 
мястото днес остане празно, това би означавало да се „признае победата на г-н 
Гьобелс, който организира Деня на Потсдам”, както и тази на властите в ГДР, 
които разрушават сградата, тъй като „тя не съответства на атеистичните 
идеали на социализма”.

***

Религия и политика

Близо три четвърти от гражданите на САЩ смятат, че религията губи влияние 
върху обществения живот в страната като цяло и все повече биха искали тя да 
играе по-сериозна роля в политиката, съобщава „Ройтерс”.3 Според изследване 
на изследователския център „Пю” 49 % от американците биха желали църквите 
да заемат позиция по обществени и политически проблеми; 32 % смятат, че те 
дори би трябвало открито да подкрепят кандидати за политически длъжности; а 
според цели 72 % религията губи влиянието си върху обществения живот. Също 
така изследването показва, че намалява делът на тези, които смятат админис-
трацията на президента Обама за предразположена към различните вероизпове-
дания – от 37 % (през 2009 г.) на 30 % в настоящото допитване. Най-сериозното 
покачване на този процент е регистрирано сред нечернокожи представители 
на евангелистките и католическите общности в САЩ. Почти половината от 
анкетираните смятат, че търговци от ресторантьорския и цветарския бранш 
би трябвало да имат право да отказват услуги на еднополови двойки, ако това 
е в противоречие с религиозните им убеждения. Допитването на центъра „Пю” 

3  “More Americans see influence of religion waning”, http://www.reuters.com (22.09.2014).
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е проведено между 2 и 9 септември 2014 г. въз основа на 2002 бр. анкети на 
пълнолетни американски граждани.

***

Римокатолицизмът и ислямът

През септември се навършват осем години от една реч на папа Бенедикт XVI 
в Регенсбургския университет, срещу която ислямският свят реагира изклю-
чително силно, припомня Икономист4: Турция и Пакистан я осъждат, в Газа и 
Западния бряг тя провокира покушения срещу християнски храмове, а в Сомалия 
дава повод за убийството на монахиня. Става въпрос за „Вяра и разум” от 
12 септември 2006 г., в която Бенедикт се занимава с връзката между вяра, 
разум, мир и насилие в християнството и исляма. За християните, утвърждава 
папата, Бог „не би могъл да бъде неразумен и поради тази причина никога не би 
благословил насилието като средство за поставяне на други хора в подчинение”; 
за мюсюлманите, от друга страна, „Бог е отвъд всички категории и това огра-
ничение е недопустимо”. Бенедикт дори цитира думите на един византийски 
император, според когото „пророкът на исляма е донесъл в този свят само лоши 
и нечовешки неща – например повелята да налага вярата си с меч”. Другояче 
стоят нещата в християнството като „бракосъчетание на вяра и разум”, из-
вършено с посредничеството на гръцката философия. Според Бенедикт в този 
смисъл християнството никога не може да се откъсне от елинистичните си 
корени и да се сведе до някакво „автентично ядро” – по същество то винаги ще 
си остане „разумно”, а случаят с исляма може би е различен.

За всеки историк или богослов това са изключително бурни води, отбелязва 
Икономист. Една религия, която се основава на божествено откровение – на иде-
ята, че в някакъв момент сам Бог разкрива на човека истини за Себе си или за 
вселената – никога не може да избегне конфликта между откровението и разума 
като начини за разбиране на света. Християните и мюсюлманите имат различ-
ни отговори по отношение на тази дилема и вероятно средновековният ислям 
действително отдава своеобразно предпочитание на откровението, докато в 
западноевропейското християнство ударението отчасти попада върху ролята 
на разума. Това обаче изобщо не означава, че европейската история е по-миро-
любива. Освен това ислямските философи могат да говорят много за разума, 
включително и за разумността на Бог; а Новият завет показва, че Бог може да 
отхвърли и да превърне в безсмислица всяко нещо, което бъде привидяно като 
истина от човешкия ум, неподпомогнат от благодатта на Бог.

Според Икономист именно това е една от темите, по които християнството 
и ислямът биха могли да разговарят по мирен и цивилизован начин. Двете рели-
гии са изправени пред общи дилеми, по които могат да си взаимодействат – и 
конструктивно, и деструктивно. А средновековните връзки между тях не винаги 
са толкова напрегнати, както е според изказването на византийския владетел, 

4  “Islam and Catholicism: Beyond reason versus faith”, http://www.economist.com (12.09.2014).
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цитиран от Бенедикт XVI. Тази „липса на такт” вероятно произтича от навика 
да се правят обобщения за исляма изцяло въз основа на християнски текстове, 
вместо ислямските извори да се оставят да говорят сами за себе си. За всеки 
мюсюлмански читател подобно отношение би било твърде снизходително. Кос-
вен резултат от него обаче е и стартирането на инициативата „Общо слово” 
от 138 ислямски учени през 2007 г., които отправят покана към християнските 
си колеги за обсъждане по темата за любовта към ближния и любовта към Бог; 
дебатите на тази неформална общност продължават и до ден днешен в универ-
ситетски центрове от ранга на Кеймбридж и Йейл.

Разбира се, това не носи нищо на хората, които са заплашени от нихилизма на 
„Ал Кайда” или от бойците на „Ислямска държава” в Сирия и Ирак. Неумерените 
изказвания в академичния свят обаче биха могли да имат много лош ефект на 
улицата; обратното също е вярно: разговорът е не просто по-добър от войната, 
но също така и частична противоотрова срещу нея.

***

Победа за религиозната свобода във Върховния съд на САЩ

С решение от 30 юни 2014 г. Върховният съд на САЩ решава (5 срещу 4 гла-
са), че програмата за противозачатъчни средства на Здравния департамент 
съществено нарушава религиозните права на собствениците на три големи 
американски компании – „Хоби лоби”, „Конестога” и „Мардел”.5 Решението е във 
връзка с възражение на компаниите срещу решение на президентската админис-
трация, според което здравният план на служителите на компаниите трябва да 
включва противозачатъчни средства, които биха могли да причинят вътреут-
робно унищожаване на плода.

Според върховния съдия Самюъл Алито тук става въпрос за „съвършено искрено 
християнско убеждение, че животът на един плод започва със самото зачатие и 
че предоставянето на достъп до противозачатъчни средства, които действат 
след настъпването на този момент, би било в противоречие с това убеждение” 
на собствениците. Представителите на президентската администрация възра-
зяват, че тъжители в случая са търговски корпорации, които не биха могли да 
имат религиозни права. В общия случай това би било вярно, но „Хоби лоби”, „Ко-
нестога” и „Мардел” са „затворени” компании с ограничен кръг акционери, пряко 
свързани с основната дейност на дружествата. Защитаването на религиозните 
права по отношение на корпорации от този вид „защитава религиозната свобо-
да на хората, които ги притежават и контролират”; те биха били „граждани от 
втора категория”, ако им се забрани да упражняват религиозната си свобода, 
отбелязва съдия Алито. Така решението на Върховния съд има изключително 
значение за религиозната свобода в САЩ: ако започнете бизнес и основете 
корпорация, вие не губите правата си, пише Форбс.

5  “Religious liberty wins in court”, http://www.forbes.com (30.06.2014).
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Проблемът е, че Законът за достъпното здравеопазване – т.нар. „Обама Кеър” – 
предвижда включване в здравнооосигурителния план на противозачатъчни сред-
ства, достъп до стерилизационни процедури и до медикаменти, които биха могли 
да предизвикат аборт. Повече от 2500 представители на различни религиозни 
общности в САЩ изпращат възражения до президентската администрация с 
молба да бъдат „защитени правата на всички хора, които имат морални или 
религиозни възражения срещу покриването на разходи за стерилизационни про-
цедури или противозачатъчни средства”. Решението на Върховния съд нанася 
тежък удар върху президентската администрация и показва, че „със своето 
тълкуване на закона тя далеч е надхвърлила правомощията си”. В бъдеще това 
силно ще затрудни регулативната дейност на американското правителство. 
Същевременно обаче решението дава нов тласък на „войната срещу жените”, а 
либералите в САЩ със сигурност ще проведат широка кампания срещу Върхов-
ния съд и компаниите тъжителки. Очаква се приемането на законодателство в 
рамките на нова здравна програма, която ще позволи закупуването на противо-
зачатъчни средства с бюджетни средства, в случай че работодателят отказва 
да ги включи в здравноосигурителния план на служителките поради религиозни 
съображения.

Съставил обзора: Мартин Осиковски
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Николай Трейман 

ФОТОГРАФСКА	ИЗЛОЖБА	

„ВЕРБЛЮД”	

АВТОР:	ИЛИЯНА	ЗРЪНЧЕВА

Когато човек отправи поглед към причудливия свят на Радичков, е необходимо да 
се откаже от навиците си на възприятие. Да отхвърли мисловните стереотипи, 
с които се ориентира в смисъла на съществуващото. За да се навлезе в Радич-
ковата реалност, се изисква светът да се конструира поновому, да се приемат 
други мирогледни, емоционални и веществени характеристики. Нови имена, нови 
съчетания, нови хоризонти. Това са, разбира се, условия за общуване с изкуство-
то въобще, но при Радичков преобразяването на действителния свят в имагине-
рен е висша форма на талант и читателят може да се наслади пълноценно на 
фантазиите му само като отключи и собствената си фантазия.

Този автор е емблема на Северозападна България. Когато мъчително пътува и 
издирва сюжети, които тематично да обединят фотографските  търсения, ис-
тинската находка за Илияна са не непосредствените впечатления от природа-
та и живота в този край, а изключително фантасмагоричното и невъобразимо 
произведение „Верблюд”.

Всеки фотограф знае колко успокоително е да намериш темата си и да концен-
трираш вдъхновението си по нея. Илияна Зрънчева не изпълнява ролята на илюс-
тратор на текст, тя избира напълно съответстващото средство за показване 
на подобни обекти – техниката на многократната експозиция. Чест  прави, 
че избира именно това „чисто” фотографско средство, което носи белезите 
на неочакваност и свобода на обекта да изразява сам себе си. Не прибягва до 
по-богатия на възможности и манипулация, но по-изкуствен фотошоп. Техника, 
която авторката също владее перфектно. Фотографската грамотност, събира-
ща в себе си познания и умения, съчетани със способност да разкриваш себе си, 
налага във фотографиите на Илияна определен стил. Овладявайки го, тя здраво 
стъпва в територията на устойчиви и високи естетически стойности. Снимки-
те от нейната първа самостоятелна изложба даряват зрителя с фотографско 
вълнение, породено както от концентрирания  поглед, така и от разпусналата 
се свобода на фантазията .

Добра почва за превъплъщения дава творчеството на Радичков. Истинската  
цена ще проличи, ако към него се обърнат повече фотографски обективи. В този 
смисъл снимките на Илияна имат голямо достойнство – отварят врата, откъ-
дето прониква свеж въздух, нови светове и разбира се, много светлина.


