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Атанас Славов

ПРАВОСЛАВНА ПОЛИТИЧЕСКА
ТЕОЛОГИЯ НА УЧАСТИЕТО.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
Православието има своя политическа теология. Винаги е имало. Въпросът е дали
това се признава, изследва, критикува, или се заобикаля като проблем – богословски, политически, културен. Осъзнавайки и подреждайки различните аспекти
и тенденции в православната политическа теология, ще можем по-ясно да определим ролята на Православната църква в демократичното общество.
Основната теза, която защитавам тук, е, че православната политическа теология
се адаптира към доминиращите социалнополитически и културни модели. В настоящия етап от развитието на демократична Европа Православната църква следва да
изработи своя нов политико-теологичен синтез, който да съответства на доминиращите демократични ценности и принципи, на зараждащия се етос на участието и гражданската ангажираност. Този нов синтез определям като „политическа
теология на участието”, която утвърждава като основни ценности и принципи
християнския персонализъм, универсализъм и общение (участие). Основните контури на този политико-теологичен синтез могат да бъдат открити в посланията
на Вселенската патриаршия, в съборните послания от общоправославни срещи, в
декларациите на отделни православни църкви, както и в богословските трудове на
съвременни православни учени и духовни лидери (Йоан Зизиулас, Анастасиос Янулатос, Александър Шмеман, Аристотел Папаниколау). Богословската основа на политическата теология на участието е евхаристийната еклесиология, която интегрира в цялостна богословска концепция базисни християнски доктрини и концепции
(теозис, синергия, църква и евхаристия, съборност и католичност, икономия и есхатология). Политическата теология на участието има потенциала да преодолее и

5

Проблеми на православието

измести политическите теологии, които продължават от столетия да доминират
православното осмисляне на обществено-политическите процеси – византийската
имперска политическа теология (симфонията между държавата и Църквата) и етнонационалистическата политическа теология (идеята за християнската нация).

Исторически модели на православната политическа
теология: „симфония” и „християнска нация”
За да се възприемат по-лесно разликите между различните политико-теологически модели, нека да представим съвсем синтезирано тяхното развитие. Византийският имперски модел се основава на възприемането от Православието
на възгледа за симфонията между имперската (imperium) и духовната власт
(sacerdotium), като по този начин се легитимира съществуващият политически ред. Основните лидерски роли в този порядък са отредени на императора и
патриарха, които олицетворяват институциите на Империята и Църквата.1 Основните постановки на този модел са закрепени в имперското законодателство,
което обявява християнските доктрини за задължителни за всички поданици на
империята.2 Този модел на отношенията между Църквата и държавата се репликира в християнските монархии в Югоизточна Европа (България, Сърбия).
Имперският политико-теологичен модел преминава през различни трансформации. През епохата на османското владичество Църквата възприема отредената
 роля на основен организатор на живота на християнската общност в империята, а самият Константинополски патриарх се утвърждава като единствен духовен глава и административен управител (етнарх) на православните християни.3
Същевременно в единствената останала православна държава – Русия, която
постепенно се изгражда и легитимира като нова християнска империя след завладяването на Византия, православието последователно се инструментализира, за
да служи на автократичния режим. След реформите на Петър Първи Църквата е
сведена до административен департамент на империята под контрола на висш
държавен служител (оберпрокурор). Нейната публична функция е сведена до легитимиране на установения ред и осигуряване на идеологическа подкрепа за властта, включително поддържайки една имперска есхатология (за Светата Рус, за
Третия Рим).4 Този модел на имперска политическа теология продължава и днес да
се експлоатира от господарите на Кремъл и се отличава с подчертан агресивен
експанзионизъм и със своя антилиберален и антизападен дух.
Нов елемент в развитието на политическата теология е проникването на националистическата идеология сред християнските народи на Балканите и бор1

Майендорф, Йоан. Византийско богословие. Исторически насоки и догматически теми. (София: ГАЛ-ИКО,
1995, 267-268.

2

John A. McGuckin, The Ascent of Christian Law. Patristic and Byzantine Formulations of a New Civilization (New
York: St Vladimir’s Seminary Press, 2012), 241-245.

3

Pantelis Kalaitzidis, Orthodoxy and Political Theology (Geneva: World Council of Churches Publications, 2012), 67-68.

4

Янакиев, Калин. Православието и Европа. Имперското инструментализиране на Православието. В: Европа,
паметта, църквата. Политико-исторически и духовни записки. София: Хермес, 2015, 101-106.
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бата за създаване на автокефални православни църкви, обособени по етно-национален признак. Появата на модерния национализъм в региона се свързва с
исканията за първоначално културна и църковна еманципация от Вселенската
патриаршия, а по-късно и за политическо освобождение от Османската империя.
С основаването на националните автокефални църкви като резултат от движенията за църковна и политическа независимост и като реакция на защитаваната от страна на Вселенската патриаршия елинистична идеология, православието допълнително се провинциализира и инструментализира от новосъздадените
национални държави. В резултат на тези развития се налага традиционното
отъждествяване между етническа и църковна принадлежност, което характеризира православието в Югоизточна Европа.5 Съвсем закономерно се отправят и
обвинения в етнофилетизъм към някои от църквите, ангажирани с движенията
за църковна и национална независимост.6 Създаването на Българската екзархия
през 1872 г. като резултат от продължилите десетилетие църковно-национални
борби е само един от примерите за проникване на национализма в църквата.
Под натиска на националните държави, доминирани от силни авторитарни тенденции в края на ХIХ и първите десетилетия на ХХ в., автокефалните православни църкви се обвързват с твърде неприемливи от християнска гледна точка
политики (културна и етническа асимилация). През 20-те – 40-те години на XX в.
църквите изпълняват идеологическа функция по масова организация на поданиците и тяхното включване в политическите инициативи на авторитарните
режими. Обосноваването на тяхната роля и функция в националните държави
става през техния принос за съхраняването и духовното развитие на нацията и
съответната национална култура.7
Тоталитарните режими на ХХ в. също водят до съществени девиации на мястото, ролята и функциите на православните църкви в източноевропейските
държави. Първоначално преследвани от комунистическите режими, впоследствие
инфилтрирани от секретните служби и постоянно ограничавани в тяхната дейност, православните църкви са използвани като проводник на идеологическите
постановки на външната политика на тоталитарните държави. Във вътрешнополитически план тяхната роля осцилира между ангажирането с открита подкрепа за крайни националистически и шовинистични политики (Сърбия) до легитимиране на идеологически кампании за социална мобилизация през призмата
на националното културното наследство (напр. честванията за „1300 години
България”).8
5
Pedro Ramet, ‘Autocephaly and National Identity in Church-State Relations in Eastern Christianity: An
Introduction’, in: Eastern Christianity and Politics in the Twentieth Century, ed. P. Ramet (Durham, N.C.: Duke
University Press, 1988), 4-7.
6
Basilius J. Groen, ‘Nationalism and Reconciliation: Orthodoxy in the Balkans’ (1998) 26 Religion, State & Society
2, 116.
7

Sabrina Pedro Ramet, The Three Yugoslavias. State-Building and Legitimation, 1918-2005 (Washington, D.C.:
Woodrow Wilson Center Press, 2006).

8

Методиев, Момчил. Между вярата и компромиса: Българската православна църква и комунистическата държава в периода 1944-1989 г. София: Сиела, 2010; Daniela Kalkandjieva, ‘The Bulgarian Orthodox Church’, in: Lucian
N. Leustean (ed.) Eastern Christianity and the Cold War 1945-91 (London and New York: Routledge, 2010), 90-92.
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В нито един от тези модели политическата теология на православните църкви
не дава израз на принципи и ценности, адекватни на съвременното разбиране за
демократична правова държава, гражданско общество и права на личността. Изолационизмът, провинциализмът и национализмът на православните църкви от
региона9 не може да даде визията, публичния ангажимент и чувството за общност и споделеност, които съответстват на процеса на социалнополитическа
и културна интеграция на обществата от Югоизточна Европа в общността
на демократичните европейски държави. За разлика от традиционните модели
политическата теология на участието може да обоснове и предостави ценностите и етоса, необходими за едно успешно вграждане на православната култура
в западния демократичен ред.

Съвременна политическа теология на участието
Както бе изтъкнато, водещите ценности на този политико-теологичен синтез
са християнският персонализъм, универсализъм и участие (общение). Те имат
своите богословски основания в базисните християнски доктрини, които ще бъдат разгледани в следващите части.

Християнският персонализъм: теозис и синергия
Човек е създаден, за да участва в божествения живот, за да възраства в любовта и благодатта на Бога, да постигне обожение (theosis, θέωσης), като стане
участник в божественото естество (2 Петр. 1:4). Това основно положение пронизва православното богословие и определя неговия персоналистичен характер.
Християнската онтология е онтология на участието, общението и сътрудничеството (συνεργία) между свободни личности.
Доколкото човекът е създаден по „образ и подобие” на Бог-Троица, който е общение и любов между божествените личности на Отеца, Сина и Светия Дух,
то и човешкото съществуване по необходимост е „битие в общение”.10 От своя
страна истинското духовно общение на християните се реализира в пълнотата
на Църквата (ecclesia), съществуваща като общност от личности, участващи в
евхаристийно събрание един с друг и с Бог. Евхаристийната еклесиология, отстоявана от о. Н. Афанасиев, о. Ал. Шмеман, митр. Й. Зизиулас, свързва уникалността,
свободата и достойнството на човешката личност с участието в евхаристийното събитие на Църквата и с участието в божествения живот. В основата
на тези отношения е разбирането за кенотичния характер на Въплъщението, в
което Бог снизхожда към човека, за да може да го възвеличи с Възкресението и
Възнесението на своя Божествен Син.11 Пълноценното общение между божествената и човешката личност се извършва в свобода – това е позитивната сво9

John Meyendorff, The Byzantine Legacy in the Orthodox Church (New York: St Vladimir's Seminary Press,1983),
225-229.

10
John Zizioulas, Being as Communion: Studies in Personhood and the Church (New York: St. Vladimir’s Seminary
Press, 1985), Chapter One.
11

John Zizioulas, Communion and Otherness: Further Studies in Personhood and the Church, ed. Paul McPartlan
(New York: T&T Clark, 2006), 5-6.
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бода на причастието, на свързването с другия. Отношението е екзистенциално,
почиващо на опита на личната връзка, не е есенциалистко или интелектуално.12
По думите на Йоан Майендорф във Въплъщението „връзката между Бога и човека, която е изразена в библейското разбиране за „образ и подобие”, е неразрушима. ... човек е наистина човек, когато участва в Божия живот; ... той не е
автономен нито по отношение на Бога, нито по отношение на света ... В Иисус
Христос Бог и човек са едно. В Него следователно Бог става достъпен не като
превъзхожда или елиминира човечността (humanum), а като реализира и проявява
природата на човека в чистата  автентична форма”13.
Създаването на човека по Божий „образ и подобие” има непосредствени онтологични измерения. Според Харакас, „докато „образът” акцентира върху онтологичното начало на човечеството, обожението насочва към онтологичната цел или
telos на човека. И двете означават, че „автентичната човечност”, „истинската
човечност”, „съвършената и цялостна човечност” се осъществяват само в отношение с божествения прототип на човечността”.14
Разбирането за обожението на човека е възможно, доколкото самата идея за личността е приета като основополагаща в православното богословие. Митрополит
Йоан Зизиулас поставя акцент върху божествения образ и „модел” на личността,
като подчертава и сакралния  характер. „За да бъдеш наистина и да бъдеш себе
си, ти трябва да си личност, което ще рече да бъдеш свободен от и стоящ по-високо от всяка необходимост или цел – природна, морална, религиозна, идеологическа.
Това, което дава смисъл и ценност на съществуването, е личността като абсолютна свобода.” В същото време подчертава, че личността не може да съществува в изолация. „Бог не е сам; той е общение. Любовта не е чувство... любовта е
връзка ... Личната идентичност може да се появи само от любовта като свобода и
от свободата като любов. Личността е нещо уникално и неповторимо...”.15
Идеите за обожението и за християнския персонализъм имат и политико-теологично значение. В идеята за обожението, богочовешкото общение, Аристотел
Папаниколау открива възможността за православна политическа теология, която
да признава и подкрепя една либерална политическа общност.16 Важна част от неговия подход е да акцентира върху съвместимостта между православието и либералната демокрация, разбрана в широк смисъл, без непременно да включва в това
разбиране една чисто секуларна индивидуалистична антропология, която е в основата на модерния либерализъм. Папаниколау защитава „една политическа теология,
основана на принципа на богочовешкото общение... която безспорно подкрепя една
политическа общност, която е демократична по такъв начин, че бива организира12

Ibid., 9-10,103.

13

Майендорф, Византийско богословие, 192-193.

14

Stanley S. Harakas, Wholeness of Faith and Life: Orthodox Christian Ethics. Part Three: Orthodox Social Ethics
(Brookline, Mass.: Holy Cross Orthodox Press, 1999), 9.
15

Zizioulas, Communion and Otherness, 166-167.

16

Aristotle Papanikolaou, The Mystical as Political: Democracy and Non-Radical Orthodoxy (Notre Dame, IN:
University of Notre Dame Press, 2012), 4.

9

Проблеми на православието

на около модерните либерални принципи на свобода на избора, религиозна свобода,
... защита на човешките права ... разделението между Църква и държава”17.
Същевременно Папаниколау приема, че византийската имперска доктрина за симфонията между Църквата и държавата, не е подходяща за съвременното плуралистично и либерално общество.18 Той защитава идеята, че Православната църква
трябва да приема плурализма и многообразието в обществото, за да остава вярна
на своите ценностни основания – богочовешкото общение и централната роля на
Евхаристията за живота на Църквата. По този начин, а не търсейки религиозно, политическо или културно единство в обществото, Църквата ще осъществява своята доброволна същност. Нещо повече, „съществуването на политически плуралистична общност, в която Църквата е един от многото гласове, не е предателство
спрямо нейната природа, а по-скоро необходим резултат от разбирането за Църквата като есхатологична общност. Докато Църквата не изпълни своята мисия да
убеди другите да станат част от нейното евхаристийно служение на Бога, тя
трябва да приеме съществуването на политическо и религиозно многообразие”19.
Отстоявайки различието между Църквата и политическата общност (държавата), Папаниколау не подкрепя идеята за пълно разделение, водещо до отчуждение
между двете. Християните и Църквата трябва да запазят есхатологична дистанция от всеки политически режим, като в същото време осъществяват своята мисия в преобразяването на света чрез евангелизация и свидетелство за божествената истина. Едва когато всички хора станат част от евхаристийната общност
на Църквата, тогава държавата няма да е повече необходима и необходимостта
от разделение и различие между Църква и държава отпада.20 В същото време
Папаниколау акцентира върху необходимостта от трансцедентна перспектива в
рамките на самата либералнодемократична система, за да може да се балансират
тенденциите на индивидуализма, материализма и консумеризма.
Позитивни нагласи към либералния политически ред изразяват и значими православни богослови, представители на руската емиграция на Запад. Политико-теологични доктрини, съвместими с либералните ценности и политически структури,
развива Сергей Булгаков. В своята книга Православната църква той приема либералните принципи на разделението между Църквата и държавата и защитата на
индивидуалната свобода като съвместими със и съответстващи на християнските ценности и доктрини. Като приема свободата на религията като същностна
ценност за Православната църква, тя се предпазва от изкушенията на клерикализма и светската власт.21 Църквата може да влияе на обществото не като се
ангажира с подкрепа за определени политически партии или режими, а като зачита
личната свобода и достойнство. Политическата теология на Булгаков акцентира
върху доктрината за богочовешкото общение, зачитащо свободата на личността
17

Ibid., 12.

18

Ibid., 70-71.

19

Ibid., 77.

20

Ibid., 80.

21

Sergius Bulgakov, The Orthodox Church, trans. L. Kesich (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1988),
162-164.
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и участието. Това е един универсалистки проект, ориентиран към всички хора,
без разлика на техния произход, националност или религия. За да се осъществи на
практика, е необходимо християните да се самоорганизират в пределите на гражданското общество и по този начин да участват активно в обществените дела.22
Идеите на Булгаков могат да бъдат разглеждани като алтернатива на доминиращата в руското православие традиция на краен антизападен консерватизъм, подкрепящ
авторитарните политически тенденции. Неговите възгледи са в опозиция на идеите
на славянофилството и евразийството, подчертаващи радикалното различие между
Русия с нейните традиционни консервативни ценности и модерния либерален Запад.
В традицията на славянофилството руският традиционализъм и изключителност
се противопоставят на западния индивидуализъм и рационализъм. Руската идея за
православна общност и „съборност”, мислена в нейния органичен колективистичен
характер, се противопоставя на идеите за либерално гражданско общество, в което
личността, с нейните достойнство и свобода, е основна ценност.23
Друг значим представител на руската религиозна философия, Николай Бердяев,
също изгражда политико-теологична визия, която е основана на идеята за богочовешко общение и участие на човешката личност в божествения живот. Участието на човека в божествения живот на Триединния Бог намира израз в концепциите за богочовечество и съборност. Понятието за съборността се отнася
както до общението между божествените личности на Троицата, така и до
общостния живот на Христовата църква. Бердяев последователно защитава
идеята, че съществуването на истинска човечност предполага действително
общение и участие в Бога.24 От тази гледна точка човешките взаимоотношения
не могат да бъдат редуцирани до формални и принудителни отношения, регулирани от правото. Регулирането на социалните отношения чрез правото е знак
за изгубено общение с Бога и другите личности. В този смисъл Бог не трябва
да се възприема като източник на правото или като съдия. Уникалността на
човешката личност, която отразява божествената личност, е определена от
любов и общение, а не от правото. В същото време обаче състоянието на падналата човешка природа, изложена на греха и тлението, оправдава използването
на правото с цел да сведе до минимум насилието, принудата и произвола в човешките отношения и по този начин да се гарантира пространство на свобода
и сигурност. В крайна сметка обаче, реализацията на тази свобода в любовта
и общението трансцендира правото и регулациите.25
Основана на идеята за богочовешко общение е политико-теологичната система на Владимир Соловьов.26 Според него автентичният християнски подход към
властта и политиката изключва както имперския абсолютизъм, така и крайната
22

Sergius Bulgakov, ‘An Urgent Task’, in A Revolution of the Spirit: Crisis of Value in Russia, 1890-1924, ed. B. G.
Rosenthal and M. Bohachevsky-Chomiak (New York: Fordham University Press, 1990), 143-150.
23
Paul Valliere, ‘Introduction to the Modern Orthodox Tradition’, in The Teachings of Modern Christianity on Law,
Politics and Human Nature, vol. 1, ed. J. Witte Jr. and F. Alexander (N. Y.: Columbia University Press, 2006), 510-511.
24
Vigen Guroian, ‘Nicholas Berdyaev (1874-1948)’, in The Teachings of Modern Christianity, 588-590,
25
Ibid., 598-601; N. Berdyaev, Freedom and the Spirit (London: Geoffrey Books, 1935), 175.
26

Politics, Law, and Morality. Essays by V. S. Soloviev, ed. V. Wozniuk (New Haven: Yale UP, 2000).
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секуларизация на обществото и политиката. Политическата система, която той
подкрепя, е определена като „свободна теокрация”, основана на либералния политически ред, защитата на правата на човека и ограниченото управление. 27 В тази
система свободата на религията остава фундаментална ценност, тъй като няма
официално санкционирана държавна религия. Цялостното послание е в подкрепа на
един специфичен християнски и персоналистичен либерализъм, който отива отвъд
институционалната църковност, служеща на държавните цели и интереси.
Християнският персонализъм, основан на доктрините за богочовешкото общение
и сътрудничество, намира своята политико-теологична проекция в доктрините
за свободата, достойнството и правата на личността. Така например в едно
свое кратко есе Зизиулас акцентира върху ролята на човешкото достойнство
и правата на човека в организацията на политическия ред: „всички хора имат
една и съща ценност и права, защото представляват уникални и неповторими
идентичности за тези, с които са в личностно общение. Следователно, правото
е длъжно да уважава и защитава всеки независимо от неговите характеристики,
тъй като всеки човек притежава релационна идентичност, което ще рече, че
е уникална и неповторима личност”28. В същото време Зизиулас прокарва ясна
разграничителна линия между политическата общност, която осъществява принуда спрямо индивидите, и Църквата, основана на личното общение в свобода,
взаимно уважение и любов. Правната и политическата система са легитимни,
доколкото се отнасят с уважение към човешкото достойнство и реализират
справедливостта. Проекцията на това богословско разбиране в политически
категории, би довела до идеята за една демократична и либерална политическа
система, в която участието на гражданите е изведено на преден план, като в
същото време техните основни права и свободи са гарантирани.
В богословска перспектива доктрините за обожението и синергията подчертават важността на личността, общението и участието като основополагащи за
православния възглед за човека и неговата роля в света. В политико-богословски
аспект двете доктрини дават израз на невъзможността за радикално разделяне
между духовното и светското, божественото и човешкото, доколкото самото
творение съществува, за да участва в божественото.

Християнското участие: Църква и Евхаристия
Според православното богословие понятията за Църква и Евхаристия се предполагат взаимно. Този подход в богословските изследвания се определя с термина
„евхаристийна еклесиология”.29 Според разбирането на о. Ал. Шмеман Евхаристията се преживява като „Тайнството на Църквата”, като действие, което винаги
прави Църквата това, което е тя изначално – Божий народ, Храм на Светия дух,
27

Soloviev, ‘On the Christian State and Society’, in Politics, Law, and Morality, 20-32.

28

John Zizioulas, ‘Law and Personhood in Orthodox Theology’, in his The One and the Many: Studies on God, Man,
the Church, and the World Today (Alhambra, CA: Sebastian Press, 2010), 402-414, 408.
29

John Zizioulas, Eucharist, Bishop, Church: The Unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop During
the First Three Centuries (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2001); Alexander Schmemann, The Eucharist:
The Sacrament of the Kingdom (New York: St. Vladimir’s Seminary Press, 2003), Chapter 1;.
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Тяло Христово, дар и проявление на новия живот”.30 Подчертава се, че в своето
първоначално значение понятието за църква (ecclesia, εκκλησία) означава „събрание”, „да се съберем като църква”, означава да направим събрание, чиято цел е да
разкрие и реализира църквата. От самото начало това събрание е евхаристийно,
по време на което се извършва „Господнята вечеря”, или „разчупването на хляба”.31
Разбирането за Църквата като общност и общение между свободни личности,
осъществяващо се в Евхаристията, подчертава необходимостта от лично участие, посвещаване и ангажираност. Църквата съществува, живее в Евхаристията
като Тяло Христово, като по този начин общностните, релационните връзки
се осъществяват преди нейните институционални и организационни аспекти.
Евхаристията е конститутивна за Църквата като общност на вярващите, която не е ограничена до конкретен исторически момент, а има над-времеви и отвъд-пространствен характер, доколкото се подчертава нейната есхатологична
природа. Участието в Църквата – Евхаристия трансцендира всички разделения и
ограничения, природни или социални, като издига конкретната общност от хора
до състоянието на Божи народ (λαός). Според Зизиулас Евхаристията се явява
събитие на богочовешкото общение с личността на Христос, като по този начин
вярващите влизат в общение с божествените личности на Светата Троица.32
Разбирането за Църквата през призмата на евхаристийното събрание (σύναξις)
дава конкретен израз на участието на християните в общото дело на спасението. Извършването на Евхаристията изисква освен лично участие, но и синергия
(συνεργία) между предстоятеля на евхаристийното събрание и Божия народ.33
Християнинът е едновременно и член на Църквата като Тяло Христово (1 Кор.
12:27), и участник в Евхаристията (ευχαριστία) като събрание на верните, и
участник в приобщаването с Тялото и Кръвта Христови.34
В същото време евхаристийното събрание, което предполага съвсем реална,
конкретна и видима общност от вярващи, отива отвъд времето и пространството, за да разкрие есхатологичното единство на всички в Христос.35 Есхатологичното измерение на Евхаристията подчертава универсалното призвание
на християнското свидетелство, доколкото всяка местна църква е в пълнота
част от Тялото Христово.36
В контекста на това общностно разбиране за Църквата политико-теологичните
аспекти могат да бъдат по-лесно очертани. Първо, Църквата не трябва да се
разбира единствено като земна социална институция, а преди всичко в нейната
богочовешка проекция. Църквата е нова общност, родена от кръщелните води
30

Alexander Schmemann, ‘Theology and Eucharist’ (1961) 5 St. Vladimir’s Seminary Quarterly, 4: 10-23, 13.
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и Духа, основана на свободата и любовта. Персоналната субстанция на тази
общност е самият Божи народ, а в нейния център е самият Христос. Това означава, че Църквата има изначално динамично и преобразяващо измерение, като в
същото време се съхраняват уникалността и свободата на човешката личност.
Църквата не е някакво органично единство, тотална цялост, в която човешките
личности просто „потъват” и се „претопяват”. Базисното разбиране за теозиса
като богочовешко общение предполага такова виждане за Църквата, според което тя е най-вече общност на свободните Божии синове и само второстепенно
може да се възприема като институция, която упражнява някаква власт.37
Второ, според утвърдената максима Църквата „не е от света, но е в света”, което,
от една страна, я освобождава от традиционните ограничения на светските институции, структури и идеологии, от друга обаче, я задължава да свидетелства за
Христа и Неговото Царство. Църквата е есхатологична по своята природа, непрестанно очакваща Второто пришествие на Божия Син, възкресението на мъртвите и
живота в Новия Йерусалим. Това означава, че Църквата не може да бъде редуцирана
до една изцяло земна институция, нито до организация, напълно разтворена във и
ангажирана със света (Евр. 13:14). Църквата има мисия да свидетелства, без да става иманентна част от света. Това означава, че Църквата може да използва светската публичност, без обаче да се идентифицира с нея. За да бъде ефективна в своята
комуникация със света и посланието  да бъде универсално, Църквата следва да преодолее провинциализма и изолационализма, следва да говори на конкретни личности
и общности, като се освободи от различните национални и културни стереотипи.
Трето, публичната, общностната природа на Църквата намира израз в Литургията
(λειτουργία) като основна форма на християнското богослужение. Както отбелязва
Шмеман, в своето първоначален смисъл Литургията е „действие, чрез което група
хора става общност, каквато те не са били като прост сбор от индивиди – цяло,
по-голямо от сумата на своите части ... функция или „служение” на човек или група
от името на или в интерес на цялата общност”.38 Църквата, видяна през призмата
на Литургията, е общност, свидетелстваща в света за Бога и Неговото Царство.
Задачата на Църквата по отношение на света е да го възстанови в неговата
изначална красота и доброта, да го преобрази в място, където хората общуват
свободно с Бог и с другите, да предложи преобразеното творение обратно на Бога
под формата на благодарение – Евхаристия (според литургичната формула „Тези
Твои дарове от всичко, което е Твое, принасяме на Тебе, за всички и заради всичко”).
Публичната роля на Църквата е да преобрази и изцели света и творението, не да
легитимира каквато и да е светска власт и форма на господство.39
Универсалната перспектива в понятието за Църквата (ecclesia) е съчетана с
участието на Божия народ (λαός του Θεού), конституиращ църквата като събрание. Съществува базисна разлика между тази над-национална общност – Божия
37

Майендорф, Византийско богословие, 270.

38

Alexander Schmemann, For the Life of the World. Sacraments and Orthodoxy (Crestwood, NY: St. Vladimir’s
Seminary Press, 2000), 25.

39

Пак там, 100.
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народ, отворена за всеки, който чуе и се отзове на божествения призив, и исторически произведените и основани на споделения произход народи (εθνος, έθνη),
ограничени до специфичен географски регион, култура, традиция, език. Първото
понятие е универсално и инклузивно, второто е ограничено и изключващо. Църквата е съставена именно от laos като универсална есхатологична общност,
която трансцендира ограниченията на този свят, а не от ethos като органична
преполитическа цялост.40
Това разбиране е засвидетелствано в Светото писание – новият Божи народ е
отвъд етно-националистическите и социо-политическите детерминанти: „Няма
вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото
всички вие едно сте в Христа Иисуса” (Гал. 3:28). Това разграничение между laos
и ethnos илюстрира едно от основните предизвикателства пред политическата
теология – винаги съществуващия риск да се редуцира есхатологичната и универсална реалност до ограничени социо-политически категории.
В сравнителна перспектива политическата теология на Западната църква дава
израз на дебатите за ролята на религията в света и политиката, включително
през радикално противостоящите интерпретации на Карл Шмит (авторитарната политическа теология, инструментализираща Църквата) и Ерик Петерсън
(есхатологичната политическа теология)41, левичарската теология на освобождението и подкрепящия демокрацията, човешкото достойнство и правата на
човека подход на Втория ватикански събор.42
Представянето на православната политическа теология по необходимост остава антиномично – от една страна, иманентно и ангажирано със света (обществото, държавата, нацията), за да може да свидетелства за християнското
благовестие, от дурга – есхатологично и трансцендентно, оставащо „не от
този свят”, свидетелстващо за реалността „отвъд”. Въпреки някои компромиси
в тежки исторически периоди православието никога не изоставя своята есхатологична природа. Преди всичко Църквата трябва да остане място на жива среща
и общение с Бога, а не да се превърне в културен или идеологически департамент
на държавата (независимо от нейната политическа форма). В политико-теологична перспектива, ако доктрините за обожението и на евхаристийната еклесиология бъдат проектирани в сферата на публичността, биха предполагали една
демократична политическа общност, защитаваща ценностите и принципите на
личната свобода, човешкото достойнство, участие, включване и равенство.43
40
За разликата между лаос и етнос, вж. Emanuel Clapsis, ‘The Laity in the Orthodox Church’, in his Orthodoxy in
Conversation. Orthodox Ecumenical Engagements (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2000), 79-99; Калин
Янакиев, „За оригиналния смисъл на думите „лаик” и „лаос”, в Европа, паметта, църквата, 231-235.
41
Girorgio Agamben, The Kingdom and the Glory. For a Theological Genealogy of Economy and Government
(Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), 144-148; 170-175; Carl Schmitt, Political Theology II. The Myth of
the Closure of any Political Theology (transl. Michael Hoelzl and Graham Ward) (Cambridge, UK: Polity Press, 2008).
42

Pastoral Constitution on the Church in the Modern World (Gaudium et Spes) 1965; Michael Welker, Francis
Schussler Fiorenza, Klaus Tanner (eds.), Political Theology: contemporary challenges and future directions (Louisville,
KY: Westminster John Knox Press, 2013).
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Papanikolaou, The Mystical as Political, 77-78,160-161.
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Християнският универсализъм: католичност и съборност
Православната църква е католична и съборна. Католичността и съборността
не се отнасят само до организацията на процеса на вземане на решения, до
вътрешната структура на Църквата или до вселенското, универсалното видимо
присъствие на Църквата. Католичността е едно от определящите  свойства, наред с единството, светостта и апостоличността. Преди всичко католичността
изразява съдържанието, природата на Църквата като общение-в-истината, причастие-на-Бога, всецялост и пълнота на откровението. Съборността се основава
на богословското разбиране за троичността на Бога и общението между божествените личности, които самите изграждат един съвет и събор44 Църквата като
богочовешка общност възприема съборността като същност на своя живот.45
През призмата на евхаристийната еклесиология католичността и съборността
имат и онтологично измерение: „местната църква е католична не поради връзката с „вселенската” църква, а поради присъствието в нея на целия Христос в
едната Евхаристия”.46 Приматът на евхаристийното измерение предопределя и
предхожда организационните аспекти на Църквата: „Това предполага една еклесиология, в която едната църква е конституирана като множество местни църкви в пълна католична църковна цялостност, при което нито една от тях не се
отнася към останалите като „част” от цялото, а всяка е „цяло от цялото”. 47
От особено значение за православното богословие е да подчертае, че съоборността и католичността изразяват самата природа на Църквата, а не са просто неин организационен принцип. В този смисъл Шмеман изтъква, че „преди да
разберем мястото и функцията на събора в Църквата, ние трябва да видим
самата Църква като събор”. 48 Това разбиране е изцяло в съответствие със
Светото писание: „защото, дето са двама или трима събрани в Мое име, там
съм Аз посред тях (Matt. 18:20); „Когато настана ден Петдесетница, те всички в единомислие бяха заедно” (Деяния 2:1); „И постоянствуваха в учението на
апостолите, в общуването, в хлеболомението и в молитвите... А всички вярващи
бяха заедно, и всичко им беше общо” (Деяния 2:42, 44). Разбира се, съборността
е засвидетелствана и като организационен принцип на Църквата за решаване на
важни общи въпроси, какъвто е случаят с първия апостолски събор в Йерусалим:
„Апостолите и презвитерите се събраха, за да разгледат тоя въпрос ... Тогава
апостолите и презвитерите с цялата църква намериха за добре да изберат изпомежду си ... ние, като се събрахме, единодушно намерихме за добре да изберем
мъже и ги пратим при вас ...Защото угодно бе на Светаго Духа и нам” (Деяния
15:6, 22, 25, 28).
44
Ecumenical Patriarch Bartholomew, ‘Address on Councils and Conciliarity’ (2010), at: http://www.ec-patr.org/
docdisplay.php?lang=en&id=1228&tla=en
45

Alexander Schmemann, ‘Towards a Theology of Councils,’ in: Church, World, Mission: Reflections on Orthodoxy in
the West (Crestwood, NY: St. Vladimir's Seminary Press, 1979), 159-178.
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Zizioulas, Eucharist, Bishop, Church, 117.
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Zizioulas, Communion and Otherness, 147.
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Съборната традиция на Църквата е развита впоследствие и в практиката за
редовно свикване на епархийски и поместни събори, а при изключителни обстоятелства, когато се обсъждат важни въпроси на християнската доктрина – и
на вселенски събори. Също така в творенията на светите отци Църквата се
представя като „колегиално събрание”, членовете на което формират „едно
тяло”, като Божият народ трябва да бъде консултиран в процеса на вземане на
решения, а някои от най-важните решения да се вземат с изрично негово съгласие – напр. избирането на епископ или свещеник.49
Съборността като организационен принцип има и съвременни проявления. В настоящия момент е канонично възприета практиката миряните да участват все
по-активно в живота и дейността на Църквата на всички нейни нива – енорийско, епархийско, общоцърковно. Това участие е разнообразно от гледна точка
на различните дейности – образователна, социална, управленска. Признава се,
че участието и служението на миряните е от особена важност за реализацията на съборната природа на църквата: „Йерархията трябва да се отнася с
уважение към служението на миряните, да приема техните добри предложения,
да подпомага свободни инициативи и действия за обща полза на Църквата...
Православната еклесиология изисква нищо в Църквата да не бъде решавано без
широкото съгласие и сътрудничеството на целия Божи народ. Това означава, че
служението на презвитерите трябва да е в дух на сътрудничество”50.
Разглеждането на съборността като основопологащ принцип на Църквата следва да
отчита различните нюанси на понятието. В руската православна традиция съборността се възприема като предполагаща едно органично единство на Божия народ,
акцентира се върху колективизма, традиционалисткия комунитаризъм, а също и върху крайния консерватизъм.51 В тази традиция съборността най-често се противопоставя на свободата и достойнството на личността, на ценностите на персонализма, универсализма и участието, всяка от които има дълбоки християнски корени.
Принципът за съборността на Църквата има и политико-теологичен заряд. Създаването на общност, която уважава човешкото достойнство и гарантира
участие на всички нива на нейното управление, без дискриминация въз основа
на социален статус или социални роли на участващите, на свой ред култивира
ценностите на участието и базисната солидарност.52 Активното участие на
миряните в тази общност е важно условие тя да бъде именно църква (събрание,
ecclesia). Това участие не е само формално, а същностно необходимо, включително при вземането на важни решения за управлението на Църквата и за формулирането на християнската доктрина.53 На свой ред тази практика на включването и участието може да стимулира и по-активно ангажиране с обществените
49

Clapsis, ‘The Laity in the Orthodox Church’, 93-94.
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2012), 11.
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NY: Troitsa Books, 2000), 144.
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дела в рамките на гражданското общество. Неслучайно в различни публични
декларации и послания на православните църкви се акцентира върху ценностите
на свободата, справедливостта, солидарността, мира.
В политико-теологичен план следва да се отбележи, че социалният и политическият контекст също влияят върху формирането на църковната традиция. В общества с авторитарен социален и политически модел църковният живот също показва
негативни черти като патернализъм, затвореност, пасивност на миряните, концентрация на функциите в духовенството (особено във висшето). В общества с
демократична публична сфера, където управляващите са ограничени във властта
си и са отговорни пред гражданите, а върховенството на правото е гарантирано,
Църквата също развива в по-голяма степен етос на участието и включването,
църковният живот е наистина съборен. Оттук може да се направи извод в две посоки – активното участие в църковния живот може да допринесе за създаването на
етос на участие на миряните и в гражданското общество, и обратно, активното
ангажиране в гражданското общество може да създаде социални условия, които са
благоприятни за разпространяване на практики на участието в църковния живот.
Все по-често и в България може да се забележи тенденцията активни членове
на Църквата да имат и активни роли в гражданското общество (интелектуалци,
граждански активисти, професионалисти). Това наблюдение се отнася особено
за енориите в големите градове. В подкрепа на тази тенденция е особено важно
Църквата да насърчава доброволните инициативи и изграждането на християнски мирянски организации (религиозно-просветни братства, благотворителни и
социални центрове, младежки групи и др.). Да се разчита само на официалните
инициативи „от горе надолу” не съответства на развиващата се демократична
и гражданска култура в обществото.
В по-широк всеправославен контекст има ярки примери за граждански ангажимент на представители на клира и миряните. Така например Архиепископ Яковос
от Гръцкия православен архидиоцез в Северна Америка (Вселенска патриаршия)
през 60-те години на ХХ в. е активен и публично разпознаваем участник в Движението за граждански права заедно с Мартин Лутер Кинг.54 Активни мирянски
организации са ангажирани с благотворителност и защита правата на човека.
Тези инициативи са едно от доказателствата, че Православната църква не
само може и се адаптира към демократичната гражданска култура на западните
общества, но и че активно може да допринася за укрепването на ценностите
на свободата и човешкото достойнство, справедливостта и солидарността в
тези общества. Този процес предстои да се развие и в новите демокрации от
Югоизточна Европа, освободени от тоталитарната клетка на комунизма и интегриращи се в Европейския съюз и Съвета на Европа.
Важен извод от казаното дотук е, че активното участие в Църквата допринася за изграждането на пълноценни общности (църковни и граждански), които се
54
Michael Varlamos, ‘His Eminence Archbishop Iakovos and the Civil Rights Movement: Selma, 1965’: http://
www.goarch.org/archdiocese/departments/ecumenical/mlk/iakovos-civilrights (30.05.2015).
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основават на споделени ценности при зачитане на човешката свобода и достойнство. По този начин може да се противостои както на опитите за инструментализация на Църквата за обслужване на различни идеологически или геополитически интереси, така и на крайния индивидуализъм, ценностен релативизъм
и материализъм, обхващащи все повече обществата и на Изток и на Запад.

Вселенското свидетелство на православието
Христовата църква има вселенска мисия. Църквата не може да се оттегли от
света, защото има специална отговорност по отношение на него. Това е грижата за света като творение и като наш общ дом (οίκος), като Бог определил човека да бъде негов управител и стопанин (οικονόμος). Преобразяването на света
и творението като цяло е част от мисията на Църквата. Църквата изпълнява
тази своя мисия във всяка Литургия, която извършва от името на всички и за
всички, но и в „литургията след литургията”, където служението е в света, по
отношение на всички хора в нужда, включително и тези, които са извън Църквата. В това служение (diakonia) се разкрива и социалното измерение на Църквата,
осъществяването на общение (koinonia) и солидарност в света.55 Християнският
етос на служението се основава не на някакъв авторитарен декрет на един абсолютен и суверенен бог, а на опита на богочовешкото общение, което е отношение между свободни личности. Вярата в богочовечеството (Θεάνθρωπος) на
Христос е в основата на това общение, при което божественото и човешкото,
духовното и физическото се интегрират и си взаимодействат, а не се разделят, отчуждават и противопоставят.
Християнската идея за общност е основана на „обещението (koinonia) на свободни личности в любов”, като активното участие в живота на света е от
съществено значение. По думите на Янулатос това е така, защото християните носят отговорност за глобалната общност, те „трябва да участват, за да
съществуват”. „Противоречие е някой да бъде християнин и в същото време да
е безразличен към света като цяло... Християнството ни задължава да отговаряме на живота с действие, подчертава отговорността, която всеки от нас
има по отношение на развитието на света.”56
Вселенският и универсалният характер на православното християнско послание
най-често звучи в посланията на Вселенската патриаршия. Това е напълно разбираемо и логично, имайки предвид историческия контекст, в който се създават
отделните автокефални църкви, които последните 150 години са силно повлияни
от идеологията на национализма. Нещо повече, тези църкви, особено на Балканите, в голяма степен са продукт на движенията за църковно-национална и политическа независимост през ХIХ в. Руската църква също има дълга традиция на
инструментализиране на православието за постигане на геополитически цели
(имперска доминация в регионален план), както и за подкрепа на вътрешнополи55

Clapsis, ‘Ecumenical Solidarity’, in his Orthodoxy in Conversation, 198-207; Harakas, Orthodox Social Ethics, 14.

56

Anastasios Yannoulatos, Facing the World: Orthodox Christian Essays on Global Concerns (Chrestwood, NY: St.
Vladimir’s Seminary Press, 2003), 31-32.
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тическия ред (укрепване на легитимността на режима, акцентиране на национализма и патриотизма).57 Ето защо именно Вселенската патриаршия, най-вече
през втората половина на ХХ в., започва да свидетелства в международен контекст за дълбоките верови, ценностни и културни измерения на православието,
представяйки го наистина като вяра, отворена към света и към другите. В
посланията на Вселенския патриарх най-често звучат универсалните ценности
на свободата и достойнството на човешката личност, равенството на всички
хора, мира и справедливостта.
Така например по случай 1700 години от обявяването на Миланския едикт, гарантиращ религиозна свобода за християните в Римската империя, Вселенският
патриарх отбелязва:
Отвъд всяка политическа позиция, ние категорично заклеймяваме употребата
на всички форми на насилие, призовавайки управляващите на този свят да зачитат основните човешки права на живот, чест, достойнство и собственост,
признавайки и изтъквайки мирния начин на живот на християните, както и тяхното постоянно усилие да се пазят от политически конфликти и противоречия...
Вселенската патриаршия никога няма да престане чрез всички духовни средства
и истината, която е на нейно разположение, да подкрепя усилията за мирен
диалог между различните религии, за мирно разрешаване на всяко различие и
за установяване на атмосфера на толерантност, помирение и сътрудничество
между всички хора, независимо от тяхната религия или раса.58
Зачитането на свободата и правата на личността, настояването за мир, толерантност и доброволно сътрудничество между народите имат своите дълбоки
богословски основания в православните доктрини за Бог Троица, богочовечеството на Христос и евхаристийната еклесиология:
Когато човек изгуби своето единство с Църквата, чието основание се намира в
Триединството, той също така губи и своята свобода. Защото човек губи себе
си, когато загуби всички останали. Всичко в Църквата е просветено от Триединството, особено евхаристийното тайнство, което се намира в самото сърце на
Църквата като дар от Отеца, чрез Сина в Светия Дух. Ако човек съхрани Триединството, той се съхранява като личност в общение. Ако съхраним и опитно
изпитваме това единство, богочовешкото единство, ние съхраняваме неслитно
и неразделно единството на двете природи в Христос, които са достъпни за
нас като благословение в единството на истината и живота, институцията и
благодатта, закона и свободата ...
… Ако човешките институции се страхуват от човешката свобода ... институцията на Църквата създава свободни личности в Светия Дух... Неограничената
природа на свободата е скалата на нашата вяра.
57
The Orthodox Church and Society: The Basis of the Social Concept of the Russian Orthodox Church, available at:
https://mospat.ru/en/documents/social-concepts/ (last viewed 20.09.2014)
58

Ecumenical Patriarch Bartholomew, ‘Patriarchal and Synodal Encyclical on the 1700th Anniversary since the
Edict of Milan’ (19 May 2013): at: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=en&id=1671&tla=en
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… Православната църква винаги – и особено в последните години на глобални
промени в рамките на последния трагичен век – предвижда и призовава в своята
пълнота за „преобладаване в света на мира, праведността, свободата, братството и любовта между всички хора, премахването на всички расови и други
различия”, както ще бъде решено на идващия Свят и Велик събор.59
В същото време Вселенската патриаршия има критичен и реалистичен поглед към
случващото се в света – обръща внимание и проявява загриженост към многобройните случаи на нарушаване на основните права и свободи, незачитането на човешкото достойнство, проявите на несправедливост и дискриминация, на етнически и
расови конфликти.60 Особената институционална позиция на Вселенския патриарх
като primus inter pares сред останалите предстоятели на автокефални църкви,
като имащ над-юрисдикционни функции да се грижи за опазването на единството на вярата, богослужението и организацията на православието, допринася за
това неговият глас да е най-силно различим в международен контекст. Основната
функция на Вселенския патриарх е да свидетелства пред света и неговите лидери
за православието, за неговата спасителна мисия, за дълбоките му духовни корени
и ценности. Той трябва да преодолява различни традиции и ограничения (местни,
национални и регионални), за да свидетелства за Христовата истина.
В своята институционална роля патриархът е отговорен за свикването на
всеправославни събори, съвещания и срещи, като по този начин се осъществява
съборната природа на Православната църква. В една от последните предсъборни
срещи, посветени на организирането на Светия и Велик събор на Православната
църква през 2016 г., е формулирано общо послание на предстоятелите на автокефалните православни църкви, в което отново се подчертава взаимовръзката
между православните доктрини и ценностите на демокрацията, солидарността,
справедливостта и правата на човека, както и се посочват рисковете и предизвикателствата пред тяхното осъществяване:
Вместо да се съобразяваме със световните идоли на властта, алчността и
хедонизма, ние подчертаваме нашето призвание да преобразим света, като възприемем принципите на справедливостта, мира и любовта...
Като резултат на егоцентризма и злоупотребата с властта, много хора подриват светостта на човешката личност, пропускат да видят лицето на Бога в
най-малките от нашите братя и сестри (Мат. 25:40, 45). Много остават безразлични към бедността, страданието и насилието...
Църквата е призвана да артикулира своето пророческо свидетелство. Ние изразяваме дълбока загриженост за местните и глобалните тенденции, които
подриват и ерозират принципите на нашата вяра, достойнството на човешката личност, институцията на брака и дара на творението.
59

Пак там.
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Ecumenical Patriarch Bartholomew, 'Patriarchal Encyclical for Holy Pascha 2014’, at: http://www.ec-patr.org/
docdisplay.php?lang=en&id=1880&tla=en
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Ние живеем в свят, в който мултикултурализмът и плурализмът са неизбежни
реалности, които постоянно се променят. Ние осъзнаваме факта, че няма въпрос на нашето време, който да може да бъде обсъден и решен без съотнасяне
с глобалното, че всяко противопоставяне между местното и вселенското само
води до разклащане на православния начин на мислене.
Следователно дори пред лицето на отчуждението и разделението ние сме решени да свидетелстваме за посланието на православието. Ние признаваме, че диалогът е винаги по-добър от конфликта, оттеглянето и изолационизмът никога
не са опции. Ние препотвърждаваме нашето задължение във всички времена да
сме отворени в нашето общуване с „другия”: с другите хора и култури, както и
с останалите християни и хора от други вери. 61
Следва да се има предвид, че тази отвореност към ценностите на либералната
демокрация, правата и свободата на личността по никакъв начин не означава
даване на подкрепа за някои неприемливи от християнска гледна точка явления
и практики като ценностния релативизъм, крайния индивидуализъм, крайния секуларизъм, материализъм и консумеризъм, които завладяват модерните общества. Критиката към тези негативни страни на модерните общества обаче не
е основание да се отричат по-дълбоките ценностни ориентири и политически структури, които правят възможна гражданската и политическата свобода
в една либерална конституционна държава. Ограничаването на произвола на
властта, защитата на правата и свободите на личността, гарантирането на
равенство на всички пред правото, отстояването на принципите на справедливостта и участието са базисни атрибути на либералния политически ред,
които се подкрепят от основните православни доктрини и ценности. Няма знак
за тъждественост между либералния конституционен модел и културния и ценностния релативизъм. Оправданите критики към определени негативни страни
на съвременните западни общества не означават отхвърляне на либералната
конституционна рамка и нейната замяна с авторитарен патерналистичен модел
или с изключващ и агресивен национализъм, както се предлага от някои „православни” идеолози.
Православната политическа теология, която е представена тук, е основана на
базисни християнски ценности и доктрини – персонализъм, участие (общение) и
универсализъм. Този политико-теологичен синтез в най-голяма степен съответства на един демократичен конституционен ред, какъвто имат западните общества в контекста на интегрираща се Европа. Предлаганият тук модел дава
възможност православието да излезе от своята регионална и културна ограниченост и да свидетелства за Христовата истина ангажирано и адекватно в
модерните общества.
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Synaxis of the Primates of the Orthodox Churches (Phanar, March 6-9, 2014): http://www.ec-patr.org/docdisplay.
php?lang=en&id=1873&tla=en
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ЕТО, САТАНАТА ПОИСКА
ДА ВИ СЕЕ КАТО ПШЕНИЦА
(ЛУКА 22:31). ОЩЕ ВЕДНЪЖ
ЗА „ЕКЛЕСИОЛОГИЯТА” НА
НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЪРКВИ
Едва ли днес за православния свят има тема, по-важна и по-критична от тази
за Църквата. И най-беглият преглед на творчеството на водещите православни автори от края на ХIХ век и до днес ясно разкрива постоянното присъствие
на еклисиологията сред водещите теми на православното богословие. И съвсем обяснимо, защото тук са и най-големите разминавания между учението на
едната Православна църква и православната църковна действителност. Те се
наблюдават на всички нива: и във вътрешния живот на православните църкви, и
в техните взаимоотношения, и в крайна сметка – в живота на православната
общност като цяло.1
Принудени сме да признаем, че голяма и важна част от завещаното от Господа, утвърдено от апостолите и доразвито от отците на Църквата учение и
заповяданото ни единство днес не само са загубени, а дори изглеждат нещо
нежелано, възпрепятстващо все по-натрапчивото утвърждаване на „модерния”
православен еклесиологичен модел. И това не е само в случая с „младите” църкви, появили се или пък подновили своето историческо битие заедно с раждането
на национализма. Макар и не така отчетливо, разминаването на църковната
1

Съвсем неотдавна например на проведеното в средата на септември 2015 г. в Чикаго Шесто събрание на
каноничните православни епископи в САЩ е било потвърдено придържането към стария принцип на националните юрисдикции – с оправданието, че тамошното православно паство не било хомогенно и че били налице
„специфични потребности”. Целия текст на съобщението виж в: http://dveri.bg/9hc4p.
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действителност с учението на Църквата не подминава и осветените от древността църкви, които – особено в диаспора – проявяват същите или сходни с
тях симптоми на изолационизъм. Може да се каже, че след появата и възхода
на национализма сред православните народи техният съвместен живот в диаспора се оказва и вторият сериозен тест, който те не успяват да издържат и
в който се провалят именно като православни: право славещи Господа и право
разпореждащи се във и със Неговата Църква.
В резултат от всичко това пък се оказва, че днес единството на Църквата е
нещо, за което все повече се разсъждава и се пише, за което продължава и да
се преподава в богословските ни школи и да се обсъжда по богословските ни
форуми и конференции, но което все по-трудно може да бъде видяно в живота и
на самата Православна църква – като Тяло Христово.
Предисторията на това невиждано за цялата история на Църквата тържество на
разединението е достатъчно изследвана и известна. Известно е също и започналото още през първата половина на ХХ век движение за завръщане към корените
на автентичното православно богословие – включително и към автентичната
православна еклесиология. Неизвестна остава само действителната причина (или
пък причини) за това все повече задълбочаващо се разминаване между учението и
действителността, което заплашва да превърне Православната църква от една,
света, съборна и апостолска Църква в „църква на теорията” и карикатура на самата себе си. Което на свой ред оправдава и всеки опит за прочит и осмисляне
на православната църковна действителност, още повече предвид насрочения за
2016 г. Всеправославен събор. Темата беше драматично актуализирана и в изказванията на Константинополския вселенски патриарх Вартоломей I по време на
широко (но уви, в повечето случаи некомпетентно и по патриотарски) коментираното негово посещение у нас от 7 до 10 ноември на настоящата година.

Между учението и живота – Църквата на Христос и
„своята” църква
Още в средата на миналото столетие един от най-догматичните умове на ХХ
век – преподавателят в семинарията „Св. Владимир” в Ню Йорк Сергей Верховски, извежда еклесиологичната тема тъкмо през съвременното състояние на
Православната църква, което той определя като „печално”, а като първо условие за възможната промяна вижда нейното освобождаване от „… национални,
политически, битови или психологически задачи”. Парадоксално, но според него
поробването на тази църква се оказва до голяма степен плод на мисленето и
действията на самите православни, които вече възприемат и редуцират Църквата на Христос до „своята” църква и приспособяват неподлежащата на ограничения Църква на своите временни, дребни и в крайна сметка, принизяващи я до
тукашното преходни „потребности”.2
2
Верховской, С. С. „Православие и современность” – В: Православие в жизни, сборник статей под ред. С.
Верховского, Ню Йорк: „Издательство имени Чехова” 1953, с. 11-12. Превод на български на тази статия е достъпен в проекта Живо Предание. Образци на съвременното православно богословие: http://dveri.bg/948dh.
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Забелязаното от съвестния учен и богослов е всъщност общо място за огромна част от православните автори не само от ХХ в., но и днес. В лекция от
19.2.2008 г. – в един от храмовете на Антиохийска патриаршия (!) в САЩ – Диоклийският митр. Калистос (Уеър) определя църковното единство като задача
и изпитание за самите православни и отговорност на Божия народ за неговата
цялост, акцентирайки върху необходимостта от истинска поместна църква – на
мястото на разединените – и взаимно обвиняващи се за това разединение –
юрисдикции на огромната територия на американския континент.3 А съвсем
неотдавна, на 26.5.2012 г., в рамките на организираната от Волоската академия
за богословски изследвания конференция Еклесиология и национализъм в постмодерната епоха, архим. Григориос (Папатомас) съвсем точно определи „националната църква” не само като „смесване (σύγχυση) на Църква и етнос” и „църква на
еднородци”, но и като „абсурден църковно-каноничен факт” – „непозната еклисиологична категория в цялата двухилядолетна история на Църквата”.4
Приведените цитати са само много малка част от всичко, написано и изговорено по въпроса. Можем още дълго да цитираме сходни на горните оценки за
наложилия се и съществуващ и днес „изолационен” еклесиологичен модел, докато
мненията в негова защита се оказват отчетливо по-малко.5 Защо тогава тази
така единодушна богословска оценка и почти пълен консенсус на съвременното
православно богословие остават само теория и не могат да намерят отражение и приложение в действителността?
За да не изместваме акцента от Църквата, която е и темата ни в собствен смисъл, опитвайки се да отговорим на този въпрос, ще пропуснем добре известните
обяснения, които в голяма степен са всъщност само опити за оправдание. Новото
време, разпадът на вселенското съзнание, издигането на ценността на нацията,
изтощителното взаимно противопоставяне на православните народи и т. н., и
т. н. Всичко това до голяма степен е вярно и все пак не е в състояние да обясни по
задоволителен начин драматичното разминаване между учение и действителност,
нито да отговори на неудобния въпрос. Църквата – според казаното от Самия
Христос – не е от света и не е нему подвластна, и това е определящ самата
 същност елемент и положение, около което богословието  – като в собствен
смисъл глас именно на Църквата – е също толкова сигурно обединено, колкото и
около признаването на нейния божествен произход и нейното богочовешко битие,
както и въобще около всичко, изповядвано за нея в Символа на нейната вяра.
Ето защо и причините за все по-задълбочаващото се разединение на църквите
от православното семейство следва да се търсят не във външни по същността
3

Лекцията „The Future of Orthodoxy in the United States” е достъпна в аудиозапис – от фонда на Ancient Faith
Radio: http://audio.ancientfaith.com/lectures/faithoffathers/metkallistos/metkallistos.mp3.
4

Текстът на този доклад е достъпен – в превод на български език, също в проекта Живо Предание. Образци
на съвременното православно богословие: http://dveri.bg/khwxw.

5

Дори апологет на националното разнообразие в Църквата и на личната мисия на всеки народ в нея (!) като
Г. П. Федотов (Федотов, Г. П. „Национальное и вселенское” – В: Вестник РСХД, 75-76, 1964-1965, с. 86-91) все
пак разграничава национално от вселенско: „Сред нас няма по-разпространено недоразумение от смесването
между православното и руското. Православно – това е вселенското, то е за всички. Руското пък е само за нас”
(с. 90-91).
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си фактори, а вътре в самата Църква – в мисленето и в действията на самите
православни.
Всъщност далеч не за първи път в историята си Църквата е била изправяна
пред трудно решими проблеми, но пак нейната история ясно сочи, че тя винаги
е намирала начините да излиза от такива ситуации, оставайки вярна на богочовешката си същност и на завещаното  от Христос учение. Правила го е в лицето на съвсем конкретни хора – мъченици и изповедници, епископи и монаси, дори
на най-обикновени миряни. При което винаги, дори в привидно най-тежки ситуации, е излизала чиста и недокосната от стихиите на този свят. Можем ли да
се надяваме на същото и сега? И кой точно следва да се наеме с очистването
 от отровата на разделението? Дали това ще бъде съборът на Православната
църква, който не функционира от столетия, или епископатът, като най-висш авторитет в Църквата, който обаче сам е драматично разединен в постоянните
си юрисдикционни спорове, или пък монашеството и миряните – като органична
част от тялото на Църквата, или богословите, които обаче по традиция биват
подозирани в сух академизъм и откъснатост от живия живот на Църквата?
Ако се върнем към вечния образец за решаването на проблеми вътре в Църквата, Апостолския събор в Йерусалим, ще трябва да отговорим, че всички заедно6
следва да намерят изхода от съществуващата ситуация. В този смисъл предстоящият през 2016 г. Всеправославен събор би трябвало да е и естественият
отговор на всички тези въпроси. Работата обаче е там, че от дневния ред на
този събор – чакан повече от хилядолетие и подготвян повече от столетие –
предварително отпадат именно въпросите, свързани с нашата тема. Два от
тях – за начините на даване на автокефалия и за единен диптих на Православната църква7 – въобще няма да влязат за разглеждане, а третият, отнасящ се
до проблемите на диаспората, още през 2009 г. беше решен в компромисната
форма на т.нар. епископски събрания – като „преходна форма към завръщането
към автентичната православна еклесиология”.8 Само непоправими оптимисти
обаче биха се надявали, че времето за това завръщане ще настъпи в обозримо
бъдеще, ако въобще, т.е., има връщане към изискваната от каноните практика в
един град да има и един епископ – като образ на единия Христос и видим израз
на евхаристийното единство на Църквата.9
6

Деян. 15:1-29. Всички заедно обаче означава – при това по най-императивния възможен начин – също
и висшата санкция на Светия Дух, без Когото, също както и без Самия Господ Иисус Христос, „не можете да
вършите нищо” (Иоан. 15:3). Ала санкцията на Духа би била възможна единствено в случай, че както и някога
в Йерусалим, „се събраха… апостолите и презвитерите с цялата църква” (Деян. 15:6; 22).

7

Проблем, който е само привидно дребнав и който в действителност е един от всички възможни изрази –
включително и богослужебни – тъкмо на единството на Църквата.

8
Повече за това виж в моята статия: „Всеправославният събор – подготовка и перспективи след Фенер, 6–9
март 2014 г.” – В: Християнство и култура, 3 (90), 2014, с. 5-14.
9
Виж Правило 8 на Първия вселенски събор, потвърдено и от Правило 12 на Четвъртия вселенски събор и
други от църковните канони. Изискването за един епископ в един град, съответно на един митрополит в една
епархия, е резултат от битността на епископа като единствен легитимен за своя град и областта си извършител
на Евхаристията. Повече за това виж в: Meyendorff, J. ”One Bishop in One City (Canon 8, First Ecumenical Council) – In: St. Vladimir’s Theological Quarterly, 5, 1961, p. 54-62; John (Zizioulas), metropolitan of Pergamon Eucharist, Bishop, Church: The Unity of the Church in the Divine Eucharist and the Bishop During the First Three Centuries,
Brookline, MA: „Holy Cross” 2001 и др.
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Отговорът следователно трябва да се търси другаде и да включва ангажиране
на действително цялата Църква: от епископата, през свещенството и монашеството, чак до последния мирянин, от когото погрешно се смята, че „нищо
не зависи”.10 Онова, което търсим, не е нито външна причина, която просто
да бъде отстранена, нито универсален вътрешноцърковен механизъм, доказано „ефективен” при отстраняване на църковни проблеми. Верният път за отстраняване на отровата на разделенията в Православната църква е, казано на
езика на медицината, точното „диагностициране” на актуалното  състояние,
признаването на болестта именно като болест и готовността за подлагане
на съответстващо на диагнозата лечение. И употребата на този медицински
език – толкова близък до онзи на православната аскетика – далеч не е случайна.
Защото съвременният еклесиологичен проблем има в действителност чисто
духовни корени. Защото, гледано в дълбочина, проблемът, за който говорим, е
резултат именно от духовно заболяване, от което боледува целият църковен
организъм, а това само означава, че и отстраняването му изисква – какъвто е
случаят и с всяка друга болест – признаване на заболяването тъкмо като заболяване и поставяне началото на съответстващото му лечение.

Предизвикателствата пред съвременното православно
съзнание
Освен призната догматична истина, на която православието така много държи и
която толкова често изтъква като собствен отличителен белег и признак за вярност към апостолското и светоотеческото учение, църковното единство и тясно
свързаната с него съборност са и динамична реалност, постоянно актуализирана в
историческото битие на Църквата. Църквата е богочовешки организъм, чието актуално състояние е функция от съзнанието и действията на неговите членове. И
всичко, което се случва в нея, се случва като резултат, на първо място, от волята
на принадлежащите към нея и едва тогава – от външни за нея фактори. Както вече
споменахме това, историята на Църквата ясно сочи, от една страна, крайното
безсилие на външните фактори и от друга – сериозността на вътрешните, извиращите от самата нея заплахи, с които тя винаги се е справяла много по-трудно,
отколкото с външните. Не са изключение в това отношение и новото време, и
предизвикателствата, пред които е изправена Православната църква днес.
И така, налага ни се да търсим причината, която в най-голяма степен определя
и мисълта, и действията на съвременния православен – до степен да го кара
да се чувства като принадлежащ повече към „своята” църква, отколкото към
Църквата на Христос – каквато в собствен смисъл на думата Православната
църква и е?
Твърде вероятно е част от отговора на въпроса да се крие във все по-ширещото
се явление на номиналните или „нецърковните” християни според твърде сполуч10

Когато всъщност е точно обратното, тъй като дистанцирането между църквите много често е резултат от
предварително настъпило разделение сред църковния народ и от окопаване на всеки в своята църква, класически пример за което е съдбата на балканските народи след появата на националните държави.
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ливото определение на един съвременен клирик на Московска патриаршия.11 На
онези, които в Църквата виждат всичко друго, само не и нейната богочовешка
същност.12 При това – както сред миряните, така и сред клира, защото процесите в един организъм (какъвто е и Църквата, като тяло Христово) засягат
всички негови членове, а не само някои от тях. Или пък може би самото явление
на „нецърковния” християнин е следствие от далеч по-всеобхватен разпад на църковното съзнание? Или, което е и най-вероятно, всичко това са взаимно обуславящи се и преплитащи се един друг процеси, естествено следствие от отдавна
царящата не само в православния, но и въобще в християнския свят „умора”?
Сходни въпроси можем да си зададем и на по-„ниско”, на практическо равнище.
Защо например отделните православни църкви продължават да се наричат поместни13, при положение че отдавна са престанали да са такива – надхвърляйки
историческите места на своето учредяване и прехвърляйки юрисдикциите си
над територии, нямащи нищо общо с тях? Става дума, разбира се, за т.нар. православна диаспора, но и не само за нея.14 Кое е онова, което кара православните
в диаспора да се прикрепват към своите собствени, надхвърлили териториите
на своето учредяване църкви? Или, с други думи, да поставят националната принадлежност над църковната и да съзнават себе си повече като руснаци, българи,
сърби, румънци и т.н., отколкото като християни.
11

Домусчи, С. „Церковь нецерковных” – В: Богослов.ру (http://www.bogoslov.ru/text/4495228.html).

12

В своите Дневници (Дневники. 1973-1983, Москва: „Русский путь” 2009; превод на български: Шмеман,
А. Дневници (1973-1983), София: Комунитас, 2011) прот. Александър Шмеман от Православната църква в
Америка често изразява огорчението си от подобни „християни”, както и на 22 февруари 1975 г., когато с
огорчение записва: „… самата религия е възприела секуларната „логика” и в това възприемане вече не вижда
и не чувства не само никакво падение, но дори и най-малък проблем”. След като повече от година по-рано (19
януари 1974 г.) пак там е обяснил разпада на църковното съзнание с господстващия и сред православните
антиисторизъм: „Този всичко ускоряващ разпад на Църквата, лишена от православен свят, невъзможността
на православните да разберат каквото и да е, дори самите себе си, пълното отсъствие на православна мисъл –
като разбиране и оценка на историята – всичко това са… плодове от същата тази основна криза: на вътрешния, дълбинния а- и антиисторизъм на православието или, още по-вярно – на православния свят, неспособността на този… свят да се справи отвътре с главната антиномия на християнството: в този свят, но не от този
свят… да се разбере, че и най-„православният” свят все пак е от мира сего и всяко негово абсолютизиране е
измяна. И дотогава, докато православието не осъзнае тази измяна, то ще продължава да се разлага по начина,
по който се разлага сега”. Или още по-ранното (от 1 май 1973 г.): „Колкото повече живея, толкова повече се
убеждавам, че мнозинството обичат нещо друго, че чакат от религията и търсят в религията нещо друго. Нещо,
което аз усещам като идолопоклонство, което прави контакта с „религиозните” хора така мъчителен” (в българското издание – на с. 217, 103, 57).
13

Ще рече: свързани с конкретното си място, с определена територия, което е и основният конституиращ признак на Църквата от най-дълбока древност: Църквата Божия на това място, Църквата Божия на онова място.
Един от най-систематичните, подробни и ясни анализи по този въпрос може да бъде прочетен в: Metropolitan
of Tyroloa and Serentium Panteleimon (Rodopoulos) „Territorial Jurisdiction According to Orthodox Canon Law.
The Phenomenon of Ethnophyletism in Recent Years” – In: Territorialità e personalità nel diritto canonico ed
ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio. Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico
e del XV Congresso Internationale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali. Budapest, 2-7 Settembre 2001,
ed. P. Erdő & P. Szabó, Budapest 2002, p. 208-223. Превод на български език на този казващ толкова много
важни за нашата тема неща текст – според публикуването му на страницата на Вселенска патриаршия (http://
www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=en&id=287&tla=en) – виж отново в проекта Живо Предание: http://dveri.
bg/9qh8w.
14

Достатъчно е да си спомним само разтърсилия православния свят неотдавнашен юрисдикционен спор
между Антиохийска и Йерусалимска патриаршия за територията на Катар, завършил с прекратяване на църковното им общение. Когато тъкмо най-древните и най-авторитетните в православния свят църкви – каквито
вън от всяко съмнение са четирите източни патриаршии – трябва да бъдат пример и образец за подражание
от останалите, по-„младите” и по-силно страдащи от болестите на разединението църкви.
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Симптоматичен и в най-голяма степен показателен пример в това отношение
е учредяването и развитието на Православната църква в Америка. Замислена
тъкмо като опит за надрастване и лекуване на болестта на изолационизма по
национален признак, тази – в най-голяма степен отговаряща на принципите на
православната еклесиология – църква така и не успява да обедини в себе си
православните американци и това далеч не се дължи само на непризнаването
от Константинополската патриаршия на нейната дадена  на 10 април 1970 г.
с томос на Московския патриарх Алексий I автокефалия, а е плод тъкмо от господството на национализма в съвременното православно съзнание. Показателни
в това отношение са думите на един от нейните основатели и най-активни
радетели за успеха на нейната мисия – прот. Александър Шмеман, записани в
неговите Дневници под дата 18 декември 1974 г., когато той говори за „дребнавостта и гнетящото ме „плебейство” на реакциите срещу автокефалията
[именно на Православната църква в Америка], която постави всички лице в лице
с въпроса що е то Църквата?”.15
Що е то Църквата? Това е, в собствен смисъл, и въпросът, чийто верен отговор
би могъл да помогне и за вярното диагностициране, за което говорихме по-горе.
Църква, в която е призвано да се спасява цялото човечество, без разлика на
юдеин или елин (Гал. 3:28), или средство за укрепване на нечие национално съзнание и национален „клуб” по интереси? Църква на Христос, израз и вечно актуализиране на космичното тайнство на Неговото богочовечество, или църква на
тази или онази нация, имаща оправданието за своето съществуване и висшата
си цел и предназначение в това да укрепва национални политики, служейки като
техен инструмент, и придатък на чужди на нейната същност идеологии? Когато в същността си идеологията е коренно противоположното тъкмо на Църквата, защото – ако отново цитираме прот. Ал. Шмеман, идеологията „… винаги е
идолопоклонство”, защото „всяка идеология е зло и ражда злодеи” и „всяка идеология отрича свободата, личността, принася човека в жертва на утопията и
откъсва истината от живота. Идеологията – това е християнство, откъснало
се от Христос”.16
Налага се следователно отново да се насочим към същността на Църквата
и към нейната цел и смисъл, което ни препраща и към тясната връзка между
познаването на истината и свободата – така, както тази връзка е била разкрита от Самия Христос: „Ще познаете истината, и истината ще ви направи
свободни” (Иоан. 8:32).

Свободата на Църквата и свободата в Църквата
Свободата в Църквата е плод и естествено следствие от свободата на Църквата. Тя обаче е възможна само при условие, че в Църквата се разпознава Истината – когато на тази Истина, която, както е известно, е Самият Христос, е
подчинено и всичко останало в Неговата Църква. А всяка нейна подмяна, всяка
15

Шмеман, А. Дневници (1973-1983), с. 196.

16

Пак там, с. 178, 264.
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измяна спрямо нея, е вече и поробване – не на самата Църква, която в богочовешката си същност не може да е подвластна на нищо освен на Христос, а на
съзнанието и на действията на онези, които се именуват с Христовото име и
претендират да са част от Неговата Църква. Именно тази свобода в Христос
е условие и залог и за тяхната абсолютната независимост – за освобождаването им от примките на всяка идеология и на всяка друга – различаваща се от
църковната – принадлежност: национална, политическа, културна, битова…
Ето защо православните ще могат да действат свободно в Църквата на Христос – а това означава и да възстановят нейното единство, само тогава, когато отново се обърнат към личността и образа на Онзи, Който дойде „в света”,
за да спаси всички, и Който не гледа на лице, но се моли „да бъдат всички едно”
(Иоан. 17:21). И вече завърнали се към Него, идентифицирали се на първо място
с Него и едва тогава със своите национални, културни, политически и всевъзможни други „особености” и „потребности”, ще могат и да приложат в живота
на едната Негова Църква както божественото Му учение, така и правилата
(каноните), според които тя е живяла столетия наред и които не са някаква прищявка на отците от вселенските и поместните събори в древността, а верен и
точен израз именно на учението на Христос. След което – противно на дълбоко
невярното, но често срещано схващане, че тези канони били неизменяеми17 – те
ще могат, в случай на необходимост, да изработят и нови такива (канони, а не
догмати, които единствени не подлежат на ревизия и на промяна) – съобразени
с новите условия и с новата ситуация както в православната диаспора, така
и въобще. Това обаче, нека повторим, означава на първо място завръщане към
образеца на Апостолския събор и изобщо към съборността на Църквата, която
толкова често се изтъква от православните, но която – също както и тяхното
единство – е, уви, много повече теория, отколкото практика и действителност.
„Свободата – както четем в един от особено вдъхновяващите текстове на
архим. Киприан (Керн) – не е анархия и не е абсолютен произвол. Тя е възможна
единствено в съвършена хармония с Божията свобода, в премъдрия план на Божия порядък на този свят. … В това е заложена и една от най-големите трагедии на човека – не по свой избор да приема върху си бремето на свободата.
Оттук са и противоречията, и конфликтите на съвестта ни, и терзанията на
собственото ни самосъзнание, и т.н. И все пак волята на Предвечния Съвет е
ние да бъдем свободни и да творим свободно своя живот.”18 Което, разбира се,
се отнася и до творенето на църковния ни живот. Съборността в Църквата е
невъзможна без свободата, а свободата – по смисъла, влаган в нея от Христос
и Църквата, – предполага тъкмо съборността: като най-висша изява на тази
съвършена хармония с Божията свобода, за която говори и архим. Киприан, и на
онова богоподобие, в което е сътворен човекът (Бит. 1:26-27). Свобода обаче, а
оттам и съборност, има само където „е Духът Господен” (2 Кор. 3:17). И в този
17
Настояващите за „неизменяемост” на каноните е добре да си дават сметка колко много от каноните – с
тяхното неспазване – са практически не просто изменени, а и отдавна отменени в православните църкви.
Вече посоченото Правило 8 на Първия вселенски събор е само един от тези така „изменени” канони.
18
„Образ и подобие Божие (Человек и ангелы)” – В: Киприан (Керн), архим. Восхождение к Фаворскому свету,
М. 2007, с. 34-35.
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смисъл за православните не трябва да има нищо по-притеснително именно от
вековното съборно мълчание на тяхната Църква.
А ето как разсъждава върху свободата и съборността на Църквата и още един
от представителите на руската църковна емиграция – от онези православни
християни на миналото столетие, които са чувствали проблемите, за които
говорим тук, в буквалния смисъл с кожата си – прот. Василий Зенковски:
„Съборността на Църквата е преди всичко израз на нейния вселенски дух. Онова,
което създава вселенскостта на Църквата, не е външното  разпространение в
света, но точно обратното – самото разпространение на Църквата проявява и
реализира нейната вътрешна устременост да обхване и да освети целия свят,
така щото с благодатната си сила да го спаси. На тази  устременост към
спасение на целия свят отговаря и това, че той целият вече пребивава в нея,
макар сам да не знае това и в по-голямата си част и да не иска да го знае. Църквата обаче, която е втъкана в този свят от Спасителя, е станала душа на този
свят – негово съкровено средоточие и място на срещата на божественото с
човешкото, т.е. възможност за просветление и обжение на света и на човека. … Тази онтологична, макар и скрита – не реализирана, а само потенциална
събраност на света в Църквата е и нейната вселенскост, а оттук произтича
и вселенският  дух, живата , постоянна любов към света – вселенската  устременост. … Мистичната събраност на света в Църквата трябва да стане и
реална само чрез нашата свобода и в категоричното признаване на това лежи
и различието на православието от римокатолицизма”.19
Така, вече става ясно, че завръщането на православните към автентичното
учение за Църквата – и прилагането на това учение в живота – е въпрос не само
на привеждане в съответствие между думи и дела на съдържанието на самото
име православен, но още и нещо, което засяга буквално целия свят, тъй като се
отнася тъкмо до осъществяването на потенциалната мистична събраност на
света в Църквата. „Само в Църквата битието – отдалечило се чрез греха от
Бога – може да се възсъедини с Него.”20 Оказва се, че всъщност тук става дума
за такава отговорност на православните, която лежи далеч отвъд техните
егоистични и дребни „проблеми” и „потребности”, тъй като засяга осъществяването на самото божествено домостроителство (οἰκονομία), отнасящо се
до целия свят, до цялото творение. В този смисъл не би било пресилено и да се
каже, че отказът от завръщането на православните към автентичното учение
за Църквата и от прилагането му в живота представлява и своеобразно противене на Божията воля – отказ от съработничеството ни (συνέργεια) с Твореца, за което така силно се настоява в цялото вековно Предание на Църквата.
Оказва се, в крайна сметка, че завръщането към православната еклесиология
има непосредствено отношение към крайната съдба на света и творението21,
19

Зеньковский, В. „Свобода и соборность” – В: Путь, 7, 1927, с. 14-15. Целия текст, в превод на български,
виж в проекта Живо Предание: http://dveri.bg/9qw3u.
20

Пак там, с. 15.

21

С други думи, че въпросите на еклесиологията са тясно свързани с въпросите на есхатологията.
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към онова ново небе и нова земя, за което се говори в последната книга на божественото откровение – Апокалипсиса на св. апостол Йоан Богослов: „Видях
ново небе и нова земя… видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от
небето…” (Откр. 21:1-2).
Дали пък друга важна част от поставения още отначало въпрос не се крие точно тук – в отказа на „модерния” православен от неговата свобода и от неговото призвание да сътрудничи за осъществяването на Божия план за творението,
„… докле се изпълнят думите Божии” (Откр. 17:17)? Дали в православното съзнание (съзнателно или не) този свят въпреки цялата си всестранна падналост
не се оказва вече за предпочитане пред новото небе и земя, за които ни говори
Писанието? Дали в малките си (както в буквален, така и в преносен смисъл)
национални църкви ние не се чувстваме по-добре, отколкото във Вселенската
църква, за която иначе, често и с радост, сме готови да поразсъждаваме на теория? Разбира се, ние нямаме отговорите на всички тези въпроси, а по-скоро само
интуиции и догадки, но рано или късно тези отговори ще започнат да идват.
Първия от тях очакваме съвсем скоро – със свикването и провеждането (или пък
с несвикването – което също ще е важен отговор) през следващата година на
Всеправославния събор.

* * *
По пътя си от болшевишка Русия към своята – все още непозната – нова родина прогоненият заедно с останалите неудобни за новата власт отец Сергий
Н. Булгаков се спира за кратко в Истанбул – бившия Константинопол, центъра
и сърцето на някогашната християнска вселена и дом на най-вселенския храм
„Св. Софя – Премъдрост Божия”. Част от предизвиканите у него при посещението му там размисли могат да бъдат и естественият финал на нашата
тема:
„Софя е вселенският и абсолютен храм – тя принадлежи на Вселенската църква
и на вселенското човечество … на бъдещата Вселенска църква… Във века на
външния и вътрешния църковен разкол, на разпада и на обособяването този храм
е отнет от християните и отдаден на местоблюстители… Софя… е всенародна и свръхнародна… Вселенска църква, призоваваща под своя купол всички
народи… Софя е създадена до големия църковен разкол и може да бъде върната
на християнския свят само когато и последният човек се изцери от тази рана…”.22 А дотогава не само сатаната, но и всеки, който пожелае, ще може да
сее църковното единство така, както пожелае…

22

Булгаков, С. Н. Автобиографические заметки, предисл. и примеч. Л. А. Зандера, Париж: „YMCA-Press” 1946
(„В Айа-Соф я”). Целият откъс, в превод на български, виж в Живо Предание: http://dveri.bg/9hch8.
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Анселм, архиепископ Кентърбърийски

ЗА СЪГЛАСУВАНЕТО
НА ПРОВИДЕНИЕТО,
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО И
БЛАГОДАТТА НА БОГА СЪС
СВОБОДНИЯ ИЗБОР
(Въпроси първи и втори)

Цялостният текст се подготвя за публикуване в поредицата Bibliotheca
christiana на издателство „Изток-Запад”.
Ще опитам да изложа с помощта на писмото това, което на Бог му е угодно
да ми открие, с оглед на онези три въпроса, в които изглежда, че провидението,
предопределението и благодатта на Бога се противопоставят на свободния
избор.

Първи въпрос
За провидението и свободния избор
I
Определено изглежда, че провидението на Бог противостои на свободния избор, понеже нещата, които Бог предзнае, са бъдещи по необходимост, а които
стават чрез свободния избор, се пораждат без всякаква необходимост. Но ако
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си противостоят, невъзможно е едновременно и да са провидение на Бог всички неща, които предвижда, и нещо да става чрез свободата на избора. Ако се
схване, че тази невъзможност отсъства, противопоставянето, което изглежда,
че е налично, се премахва напълно. Нека приемем, че същевременно са и провидението на Бог, от което изглежда, че следва необходимостта на бъдещите неща,
и свободата на избора, чрез която се вярва, че стават много неща без всякаква
необходимост, и видим дали би било невъзможно тези двете да са едновременно.
Ако е невъзможно това, се появява обаче друга невъзможност. А е невъзможно
това, чието приемане води до друга невъзможност. Но ако нещо е бъдещо не по
необходимост, това самото Бог предзнае, Който предзнае всички бъдещи неща.
А което Бог предзнае, по необходимост ще бъде както се предзнае. И така е необходимо нещо да е бъдещо не по необходимост. Следователно с това правилно
разсъждение не изглежда по никакъв начин, че се противопоставят провидението, което необходимостта следва, и свободата на избора, от която се отмахва
необходимостта, понеже и е необходимо това, което Бог предзнае да е бъдещо,
и Бог да предзнае, че нещо е бъдещо без всяка необходимост.
Но ще ми кажеш: не премахваш все пак от мен необходимостта за съгрешаване
или несъгрешаване, понеже Бог предзнае дали аз ще съгреша или няма да съгреша, и затова е необходимо да съгреша, ако съгреша, или да не съгреша, ако не
съгреша. На което отговарям: не трябва да казваш „Бог предзнае само това
дали ще съгреша или няма да съгреша”, а „Бог предзнае дали ще съгреша не по
необходимост или няма да съгреша”. И така следва, че ако ще си съгрешил или
няма да си съгрешил, ще си го направил не по необходимост, понеже Бог предзнае, че това, което ще е, е бъдещо не по необходимост. Виждаш ли така, че не
е невъзможно едновременно да са провидението на Бог, чрез което бъдещите
неща, които предзнае, се казва, че са по необходимост, и свободата на волята,
чрез която много неща стават не по необходимост? Понеже, ако е невъзможно,
ще следва нещо невъзможно. А никаква невъзможност не се ражда от това.
Може би ще кажеш: все още не премахваш от сърцето ми силата на необходимостта, когато казваш, че е необходимо да съгреша или да не съгреша не по
необходимост, понеже Бог предзнае това. Понеже необходимостта изглежда, че
означава принуда или възпрепятстване. Затова, ако е необходимо да съгреша
по воля, разбирам, че съм принуден от някаква невидима сила към волята за съгрешение; а ако не съгрешавам – съм възпрепятстван за нея. Поради което ми
изглежда, че по необходимост съгрешавам, ако съгреша, или не съгрешавам, ако
не съгреша.

II
И аз ще отговоря: известно е, че често казваме, че е необходимо това, което
чрез никаква сила не е принудено; и че не е необходимо, което не е възпряно чрез
никаква забрана. Понеже казваме „необходимо е Бог да е безсмъртен и е необходимо Бог да не е несправедлив” не сякаш някаква сила го принуждава да е безсмъртен или го възпрепятства да е несправедлив, а понеже никое нещо не може
да направи така, че да не е безсмъртен или да е несправедлив. И така, ако кажа:
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„необходимо е да съгрешиш или да не съгрешиш само чрез волята, както Бог
предзнае”, не трябва да бъде разбирано, че нещо възпрепятства волята, която
няма да е, или че принуждава онази, която ще е. И наистина самото това Бог
предзнае, Който предвижда, че нещо бъдещо ще е само от волята, което волята
не принуждава или възпрепятства от което и да било друго нещо. И така от
свободата става това, което става от волята. Тогава, ако тези неща бъдат
внимателно разбрани, смятам, че никаква несъвместимост не възпрепятства
нито провидението на Бог, нито свободата на избора да са едно едновременно.
И още – ако някой внимателно обмисли смисъла на думата – със самото това, че
за нещо се казва, че се предзнае, се заявява, че е бъдещо. Понеже не се предзнае
нещо, освен ако не е бъдещо, защото има знание само ако е истинно. Затова,
когато казвам, че Бог предзнае нещо, необходимо е то да е бъдещо – същото е
и ако кажа: „ако това ще бъде по необходимост, то ще бъде”. Но тази необходимост нито принуждава, нито възпрепятства нещото да е или да не е. Затова,
понеже се приема, че нещото е, казва се, че е по необходимост, или понеже се
приема, че не е, се утвърждава, че не е по необходимост – не понеже необходимостта принуждава или възпрепятства нещото да е или да не е. Защото, когато кажа: „ако това ще бъде, то ще бъде по необходимост”, това следва, а не
предхожда необходимостта на съществуването на нещото. Същото е валидно,
ако се каже така: „което ще бъде, по необходимост ще бъде”. Понеже тази необходимост не означава друго, освен че което ще е, не ще може заедно с това
да не е.
По същия начин пък е истинно, че нещо е било, е и ще бъде не по необходимост и
че необходимо е било всяко, което е било, и е, което е, и ще бъде, което ще бъде.
Наистина не е същото нещо да е минало и нещо минало да е минало; или нещо
да е настоящо и нещо настоящо да е настоящо; или нещо да е бъдещо и нещо
бъдещо да е бъдещо. Както не е същото нещо да е бяло и нещо бяло да е бяло.
Понеже дървото не е винаги по необходимост бяло, защото преди да е станало
бяло, е могло да не става бяло и след като е бяло, може да стане небяло. Но бялото дърво винаги по необходимост е бяло, понеже нито преди да е, нито след
това е могло да стане, че е едновременно бяло и небяло. По подобен начин нещо
не е по необходимост настоящо, защото преди да е било настоящо, е можело да
стане, да не е настоящо. И след като е настоящо, може да стане ненастоящо.
А настоящото нещо по необходимост е винаги настоящо, понеже нито преди да
е, нито след като е настоящо, може едновременно да е настоящо и ненастоящо.
По този начин някакво нещо – например някакво действие – не е по необходимост бъдещо, понеже преди да е, може да стане да не е бъдещо; но бъдещото
нещо е по необходимост бъдещо, защото не може бъдещото да е едновременно
с това и небъдещо. По подобен начин е истинно за миналото, че някакво нещо не
е по необходимост минало, понеже преди да е било е можело стане да не е . И че
миналото винаги по необходимост е минало, понеже не може да е същевременно
неминало. Но в миналото нещо има специфика, която липсва при настоящото
или бъдещото нещо. Понеже никога не може да се случи нещо, което е минало,
да стане неминало, както някакво нещо, което е настоящо, може да стане ненастоящо и някакво нещо, което не е по необходимост бъдещо, може да стане да
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не е бъдещо. И така, понеже бъдещото се назовава като бъдещо, необходимо е
да е, както се назовава, понеже бъдещото никога не е небъдещо – както всички
случаи, в които назоваваме нещото, както се назовава. Както казваме, че „всеки
човек е човек” или „ако е човек, е човек”, или „всяко бяло е бяло” и „ако е бяло, е
бяло”, необходимо е да е както се назовава, понеже не може нещо същевременно
да е и да не е. Наистина, ако не е необходимо всяко бъдещо да е бъдещо, то
някое бъдещо не е бъдещо, което е невъзможно. Следователно по необходимост
всяко бъдещо е бъдещо и ако е бъдещо, бъдещо е, понеже „бъдещо” се назовава
бъдещото, но по следхождаща необходимост, която не принуждава нищо да е.

III
Когато пък се казва за нещо, че е бъдещо, не винаги нещото е по необходимост,
дори и наистина да е бъдещо. Понеже, ако кажа: „утре ще има бунт на народа”,
все пак би имало бунт не по необходимост. Защото преди да се случи, е възможно и да не се, дори и наистина да е бъдещо. Понякога обаче е така, че нещото,
за което се казва, че е бъдещо, е такова по необходимост, както ако кажа, че
утре слънцето ще изгрее. Следователно, ако с необходимост припиша бъдеще
за нещо бъдещо, по този начин бъдещият бунт утре е по необходимост бъдещ
или бъдещият изгрев на слънцето утре е бъдещ по необходимост. Ала бунтът,
който в действителност не ще е по необходимост, се установява като бъдещ
само чрез следварителната необходимост, понеже за бъдещето се казва, че е
бъдещо. Понеже ако е бъдещо утре, е бъдещо по необходимост. А изгревът на
слънцето се схваща като бъдещ чрез двете необходимости, разбира се, предварителната, която прави нещото да е – понеже същото то, за да е, е необходимо
да е – и следварителната, която нищо не принуждава, понеже по необходимост
е бъдещо, защото е бъдещо. Заради това, когато казваме, че Бог предзнае нещо
като бъдещо, е необходимо то да е бъдещо, не винаги утвърждаваме, че нещото
е бъдещо по необходимост, а че бъдещото нещо е бъдещо по необходимост. Понеже не може бъдещото същевременно да не е бъдещо. Същият смисъл е и ако
се каже така: „ако Бог предзнае нещо”, без да трябва да се добавя „бъдещо”, защото в „предзнае” се разбира „бъдещо”. Понеже не е различно „да се предзнае”
от „да се знае бъдещото” и затова ако Бог предзнае нещо, по необходимост
то е бъдещо. Следователно не винаги следва, че предзнанието на Бог е за нещо
бъдещо по необходимост, понеже колкото предзнае всички бъдещи неща, все пак
не предзнае, че всички неща ще са бъдещи по необходимост, а някои предзнае
като бъдещи от свободната воля на разумното творение.
Разбира се, трябва да бъде отбелязано, че както не е необходимо Бог да желае
каквото желае, така не е необходимо в много случаи човек да желае каквото
желае. И както е необходимо да е каквото пожелава Бог, така е необходимо да е
това, което човек пожелава за тези неща, които Бог така подчинява на човешката воля, че ако човек пожелае да станат, а ако не пожелае – да не станат.
Защото това, което Бог пожелава, не може да не е. Когато пожелава човешката
воля да не е принуждавана или възпрепятствана от никаква необходимост за
пожелаване или непожелаване и пожелава ефекта да следва от волята, тогава
е необходимо волята да е свободна и да е каквото пожелае. Така следователно
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е истина, че по необходимост става грехът, който пожелава да стори човек,
въпреки че пожелава не по необходимост. Ако се пита за греха на волята като
грешенене по воля, дали е по необходимост, трябва да бъде отговорено, че както
не се желае по необходимост, така грешната воля не е по необходимост. И не
по необходимост работи същата тази воля и ако не иска от само себе си, няма
да работи, така че каквото прави, е необходимо да се случи, както казах горе.
И понеже няма друго грешене, освен да се желае каквото не трябва, така не е
грехът на волята необходим, както да се желае не е необходимо. Все пак истина
е, че ако човек желае да греши, необходимо е той да греши, но както казах горе,
по необходимост, която нищо не принуждава и не възпрепятства.
И така каквото пожелае свободната воля, и може, и не може да не пожелае, и е необходимо да го пожелае. Понеже може да не го пожелае, преди да
го пожелае, защото е свободна, и като вече пожелае, не може да не желае, а е
необходимо тя да желае и е невъзможно за нея самото това същевременно да
го желае и да не го желае. А работата на волята, на която е дадено което пожелае, да е и което не пожелае, да не е, е волева или спонтанна, понеже става
от спонтанна воля, и е двойно необходима, понеже и е принудена да става по
воля и което става, не може същевременно да не стане. А свободата на волята
прави тези необходимости и може да ги избегне, преди да са. Бог, който знае
всяка истина и нищо освен истината, вижда тези неща както са спонтанни или
необходими. И както ги вижда, така са. Следователно с това размишление е
ясно, че няма никакво противопоставяне на това, че Бог предзнае всички неща и
че много неща стават по свободна воля, които преди да са, може да не станат,
така че никога да не са, и все пак по някакъв начин са по необходимост, която
необходимост, както казах, изхожда от свободната воля.

IV
Може да се мисли също, че не всички неща, които Бог предзнае, са по необходимост, а че някои стават от свободата на волята, от което следва, че когато
Бог желае или прави нещо, се говори или според вечността за непроменимото
настояще, в което нищо не е минало или бъдещо, а всички неща са едновременно
без всякаква промяна – както ако кажем, че „не е пожелал” или „ще пожелае” и
„не е направил” или „ще направи” нещо, а желае и прави всичкото – или според
времето – както когато казваме, че ще пожелае или ще направи нещо, което все
още не знаем, че ще е направено – не може да се отхвърли, че знае кои неща е
пожелал и направил и че предзнае кои неща ще пожелае и ще направи. Така ако
знанието и презнанието на Бог налага необходимост върху нещата, които Той
знае или предзнае, самият той, било според вечността, било според някое време,
не желае и не прави нищо от свободата, а всички неща са по необходимост. Ако
това е абсурдно дори да се предположи, то не всяко нещо, което Бог знае или
предзнае, че е или не е, е такова по необходимост. Следователно нищо не пречи
да се знае или предзнае от Него, че нещо във волите и действията ни става
или ще стане чрез свободния избор, понеже макар и да е необходимо да е това,
което знае или предзнае, все пак много неща не са по никаква необходимост, а
от свободна воля, както показах горе.
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Наистина какво чудно, ако по този начин нещо е от свобода и по необходимост,
щом има много неща, които се възприемат като противоречиви в различни отношения? Понеже кое е по-противоречиво от идвам и отивам? Все пак виждаме,
когато някой преминава от едно място в друго, че същият и идва, и отива. Понеже той идва от едно място и отива към друго. Така и ако помислим, че слънцето
в някоя част от небето се стреми към същата тази част винаги когато трябва
да обиколи небето, виждаме, че едно и също е мястото, от което се отдръпва и
към което отива, и непрестанно към същото това място приближава, от което
едновременно се отдалечава. Ясно е дори за тези, които знаят пътя му, че ако
разгледаме небето, то винаги преминава от западната страна към източната;
ако пък помислим, земята никога не е другояче освен от изток на запад и така
винаги се движи срещу небесната твърд – макар и по-бавно – заедно с небесната твърд, същото, което се забелязва и при всички планети. Така следователно
не се ражда никакво противопоставяне, ако според гореспоменатите основания
приемем, че едно и също нещо по необходимост е бъдещо, защото е бъдещо и
не е принуждавано от никаква необходимост да е бъдещо, освен от тази, която
горе споменах – да става по свободна воля.

V
Ако пък наистина чрез това, което казва Йов на Бог за човека: „Ти постави неговите граници, които той не може да премине” (Йов 14:5), някой иска да покаже,
че никой не може да ускори до или да промени деня, в който ще умре, както понякога ни изглежда, че някой по свободна воля създава причината, поради която
умира. Което не се противопоставя на това, което казахме по-горе. Понеже Бог
не се заблуждава, нито вижда нещо друго освен истината, че нещо произлиза
или от свобода, или по необходимост, като се казва, че е установил при себе си
непроменимо това, което при човека преди да стане, може да бъде променено.
Такова е дори това, което апостол Павел казва за „тези, които според показаното са наречени святи”: „Които Той е предузнал, тях е предопределил да бъдат
сходни с образа на Сина Му, та Той да бъде първороден между много братя. А
които е предопределил, тях е призвал; и които е призвал, тях е оправдал; а които
е оправдал, тях е и прославил” (Рим. 8:29-30). Наистина това е изложено, спрямо
което са наречени святи във вечността, в която няма нищо минало или бъдещо,
а всичко е настоящо и неизменно, а в самите хора е понякога променимо от
свободата на избора. Така, понеже както във вечността нищо не е било и нещо
не ще е, а всичкото е, все пак във времето е било и ще е без противопоставяне.
Така, което не може да се промени във вечността, се приема, че във времето
в някой момент преди да е, е променимо чрез свободната воля без непоследователност. Макар че там няма нищо друго освен настояще, все пак онова не е
времево настояще като нашето, а вечно, в което се съдържат всички времена.
Както настоящото време съдържа всяко място и всички неща са навсякъде,
така във вечното настояще са обхванати всички времена заедно с нещата,
които са в което и да е време. Следователно, когато апостолът казва, че Бог е
„предузнал”, „предопределил”, „призвал”, „оправдал” и „прославил” своите светци, никое от тези не е предишно или следващо при Бог, а всички трябва да бъдат
разбирани заедно във вечното настояще. Понеже вечността има своето едно-
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временно, в което са всички неща, които са заедно по място и време и които са
в различни места и времена.
А за да покаже апостолът, че не е могло онези думи да са за означение на временното, онези неща, които са бъдещи, е назовал с думи в минало време. Понеже
Той не е все още „призвал”, „оправдал” и „прославил” тези, които тепърва ще
се родят, говорейки спрямо времето. Следователно може да се види, че поради
нуждата от думи, означаващи вечното настояще, апостолът е ползвал думите
за означаване на миналото. Понеже които неща са в минало време, са неизменни
по подобие на вечното настояще. В това наистина са по-подобни на вечното настояще миналите неща във времето, отколкото настоящите, понеже които са
там, никога не могат да не са настоящи, както във времето миналите неща не
са такива, ако някога не са били минали, а всички настоящи неща във времето,
които преминават, стават не-настоящи.
Следователно по този начин са някои от нещата, които стават от свободен избор, за които Светото писание говори като за необходимости. Говори се спрямо
вечността, в която е настояще всяко истинно и нищо освен неизменно истинното, а не спрямо времето, в което не винаги нашите воли и действия са, и както
докато не са, не е необходимо да са, така често и не е необходимо и изобщо
някога да са. Понеже не винаги пиша или искам да пиша. И както докато не пиша
или не искам да пиша, не е необходимо да пиша или да искам да пиша, така по
никакъв начин не е необходимо някога да пиша или да искам да пиша. Когато пък
се познава, че нещо е толкова различно във времето, отколкото във вечността,
както понякога е истинно, че нещо, което е във вечността, не е във времето и че
е било във времето, което там не е било, и времево казано ще бъде нещо, което
там не ще бъде: изглежда, че по никакъв начин не може да се отрече, че нещо във
времето е изменно, което там е неизменно. Определено не са противопоставени
повече изменно във времето и неизменно във вечността, отколкото, че нещо не
е в никое време и че нещо е винаги във вечността; и че е било или ще бъде спрямо
времето и че не е било и че не ще бъде спрямо вечността.
Наистина не казвам, че никога не е във времето нещо, което винаги е във вечността, а че цялото не е в никое време. Понеже не казвам, че утрешното ми
действие не е в никое време, а отричам, че днес е цялото това, което все пак
винаги е във вечността. И когато отричаме, че там нещо е било или ще бъде, не
утвърждавам, че това, което е било или ще бъде, по никакъв начин не е там, а че
не е там по минал или бъдещ начин, цялото, което е там постоянно по някакъв
свой настоящ начин. И изглежда, че срещу тези неща не се изпречва никакво
противоречие. Така наистина без всякакво противопоставяне се казва, че преди
да е, е изменно във времето нещо, което във вечността остава неизменно, но
не преди да е или след като е, а постоянно, понеже нищо не е там според време.
Понеже самото това там е вечно, че нещо, говорейки времево, и е, и преди бъде
може да не е , както вече казах. Смятам, че от казаните неща е достатъчно
ясно, че предзнанието на Бог и свободния избор никога не си противостоят взаимно едно на друго. Това се дължи на силата на вечността, която обхваща всяко
време и всички неща, които са в което и да е време.
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VI
Но понеже не във всички неща имаме свободен избор, трябва да бъде разгледано
къде и кое е онази свобода на избора, която смятаме, че човек винаги има, и какво е онзи избор. Понеже изборът и свободата, заради която той се нарича свободен, не са едно и също. В много случаи се казва „свобода” или „избор”, както
когато казваме, че някой има свободата за говорене или мълчене и че в избора
му е това от тях, което той поиска. В много други случаи по подобен начин също
се казва „свобода” и „избор”, които не винаги присъстват или не са необходими
за спасението на нашите души. А този въпрос се излага само за онзи избор и
онази свобода, без които човек не може да се спаси, щом като може да ги ползва. И затова много хора се жалват, понеже смятат, че свободният избор не е
способен на нищо относно спасението или осъждането, а само необходимостта
поради предзнанието на Бог. Понеже следователно човек не се спасява, щом
като отива при интелигибилната вечност без собствена справедливост, трябва да се изследват този избор и тази свобода, поради които се действа, там,
където е седалището на справедливостта. И така първо трябва да бъде показана справедливостта, а след това тази свобода този избор.
Наистина всяка справедливост – малка или голяма – e правилност на волята, съхранява заради самата нея. А свободата е способност да се съхранява правилността
на волята заради самата правилност. Тези дефиниции смятам, че съм изложил с
ясни основания, първата в трактата, който написах, За истината, а другата, в
този, който издадох За самата тази свобода. В който дори е показано по какъв
начин естествено и неотделимо в човека е тази свобода, макар че не винаги се
използва. И това е така силно, че няма друго толкова силно, че да отмахне от
човека споменатата правилност, т.е. справедливостта, която има, доколкото той
ще желае да ползва тази свобода. А справедливостта не е по природа, а е станала
отделима в началото и за ангелите на небето, и за хората в рая, и досега е в този
живот все пак не по необходимост, а от собствената воля на притежаващите я.
А понеже справедливостта, която е нещо справедливо, е установено, че е правилност на волята, както казах, която справедливост тогава е в някого само когато
самият той желае това, което Бог желае той да желае: понеже е ясно, че Бог не
може пряко волята да отмахне същата тази правилност, понеже не може да иска
това. Понеже би искал [човекът] да не иска онова, което Той иска [човек] да иска;
което не може да е. И следователно, за да се желае правилно и за да се съхранява
тази справедливост, Бог иска по този начин да е свободна правилната воля, която, когато може, което желае, да прави свободно това, което прави. Откъдето
може да се знае изключително ясно, че няма свободна воля, противопоставяща се
с действието си на предзнанието на Бог, както е показано горе.
Сега ще посочим някакъв пример, в който се появява и правилната, т.е. справедливата воля, и свободата на избора, и самият избор и по какъв начин правилната воля се
противопоставя, като изостави правилността и как [волята] я съхранява чрез свободния избор. Някой има в сърцето си да държи истината, понеже разбира правилно,
че да се обича е истината. Той определено има вече правилната воля и правилността
на волята. А едно е волята и друго – правилността, която е права. Друг приближава
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и заплашва онзи със смърт, ако не излъже. Виждаме сега, че е в избора му дали заради
правилността на волята да изостави живота, или заради живота – правилността.
Този избор, който може да се нарече и отсъждане, е свободен, понеже разумът, с
който се разбира правилността, учи, че онази правилност трябва винаги да бъде
съхранявана от любов към тази правилност и че трябва да бъде презряно всяко нещо,
което служи за претекст тя да бъде изоставена, и е на волята същото това, самата
тя да отхвърли или избере по какъвто начин разбирането на разума показва. Понеже
най-вече за това са дадени волята и разумът на разумната природа. Поради което
същият този избор на волята да остави правилността, не се мисли с никаква необходимост, въпреки че е атакувана от опасността от смърт. Понеже, въпреки че е
необходимо да остави или живота, или справедливостта, все пак никоя необходимост
не предопределя кое да съхрани или изостави. Наистина само волята определя там
кое да се задържи, и силата на необходимостта не прави нищо, където се действа
само с избора на волята. А няма необходимост за изоставяне на правилността на
волята. Ясно е, че е налична способността за съхраняване или свободата. Понеже
винаги тази способност е свободна. Понеже е тази свобода, която казах, че е способността за съхраняване на правилността на волята заради самата правилност.
Заради тази свобода на разумната природа изборът и волята се наричат свободни.

VII
Сега остава да обмислим, когато се вярва, че Бог предзнае или знае всички
неща, дали знанието Му е от нещата, или нещата имат битие от знанието Му.
Понеже, ако Бог има знанието от нещата, следва, че онези са преди неговото
знание и така не са от Бог тези, които не могат да са освен чрез неговото
знание. А ако всичките, които са, приемат същността от знанието на Бог, Бог
е деецът и извършителят на злите дела и затова наказва лошите хора несправедливо. Нещо, което не приемаме.
А този въпрос може лесно да бъде разрешен, ако първо се осмисли, че доброто, което е справедливостта, е наистина нещо, а злото, което е несправедливостта, е
лишено от всякакво съществуване. Което показах изключително ясно в трактата
За падението на дявола и в книжката, която озаглавих За непорочното зачатие и
за първородния грях. Понеже несправедливостта не е качество или действие или
някаква същност, а само липса на дължимата справедливост и не е никъде освен
във волята, където трябва да е справедливостта. Поради тази справедлива или
несправедлива воля всяка разумна природа и всяко нейно действие се наричат
справедливи или несправедливи. Наистина всяко качество и всяко действие и всяко
нещо, което има някаква същност, е от Бог, от Когото са всяка справедливост и
никоя несправедливост. Впрочем Бог прави всички неща, които стават справедливи или несправедливи по воля, т.е. добрите неща и злите. Добрите неща Той прави
да са и да са добри, а злите прави да са, но не и да са зли. Защото за всяко нещо,
за да е справедливо или добро, следва да е нещо; но за никое, което е нещо, не
следва да е несправедливо или зло. Също така да е добро или справедливо, следва
да има справедливостта, която е нещо; а да е зло или несправедиво следва да
няма справедливостта, която трябва да има, което не е нещо. И понеже справедливостта е нещо, а несправедливостта – нищо, както [вече] казах.
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Пък има друго добро, което се нарича „приятно”, противоположно на което е злото,
което е „неприятно”. Това зло е понякога нищо, както слепотата, а понякога – нещо,
както болката. Но това зло, когато е нещо, не отричаме, че Бог го е направил, защото се чете [в Писанието], че Самият Той е „правещ мира и създаващ болка” (Исая
45:7) и понеже Сам Той създава неприятностите, с които изпитва и прочиства справедливите и наказва несправедливите. И така само за онова зло, което е несправедливостта, чрез която някой се нарича несправедлив, е сигурно, че никога не е нищо
и че за нищо не е [валидно] да е нещо и да е несправедливо. И както Бог не прави
несправедливостта, така и не прави нещо да е несправедливо. Все пак той прави
всички действия и всички движения, понеже Самият Той прави нещата, от които и
из които, и чрез които и в които стават; и никое нещо няма някаква способност за
желаене или правене освен от Онзи Даващия. А също и самото това да се желае,
което е понякога справедливо, а понякога несправедливо и не е друго, освен да се
използва волята и способността за желаене, която Бог дава, доколкото е, е добро и
е от Бог. Тогава същото това, когато е правилно, e добро и справедливо, а когато
не е правилно, с това самото, че не е правилно, е зло и несправедливо. А нещо за да
е правилно, следва и да е от Бог. А за да не е правилно и за да не е нещо, следва да
не е от Бог. Понеже както някой си служи с меч или с езика, или със способността за
говорене, не са едни мечът или езикът, или способността, когато употребата им е
правилна, а други, когато е неправилна: така волята, която ползваме за пожелаване,
както ползвам разума за размишляване, не е една, когато някой я ползва правилно, и
друга, когато я ползва неправилно. И не е повече или по-малко по същност това, което е, когато е справедлива или несправедлива волята, чрез която или субстастанцията, или действието се наричат справедливи или несправедливи. И така Бог прави
във всички воли и в добрите дела и това, че са по същност, и това, че са добри; а
в злите неща, не това, че са зли, а само това, което са според същността. Понеже
както по този начин същността на нещата не е [другояче] освен от Бог, така не е
тя [същността] и правилна [другояче] освен от Бог.
А отсъствието на тази правилност, за която говоря, което е несправедливостта,
не е [другаде] освен във волята на разумното творение, което трябва винаги да
има справедливостта. А защо я няма нея, която винаги трябва да има, и по какъв
начин Бог прави добрите неща само поради своята благост и злите неща само
поради вината на човека и дявола, и как човекът прави добрите неща чрез свободен
избор с напътстващата благост и злите неща само чрез действието на собствената си воля и какво има Бог в злите неща без своя вина и човек в добрите неща
със своя похвала, както все пак изглежда ясно, че добрите неща за човека трябва
да бъдат приписани на Бог, а злите на човека, ще се открие по-ясно, когато ще обсъждаме благодатта и свободния избор, както смятам, ако Бог даде. А сега казвам
само, че затова злият ангел няма справедливостта, понеже я е изоставил и след
това не я е приел, а човек затова е лишен от нея, защото в първите родители я е
отхвърлил и след това или не я е приел, или приета я е отхвърлил отново.
Смятам, че с помощта на благодатта Божия показахме – ако внимателно бъдат
обмислени нещата, които казахме – че не е невъзможно предзнанието на Бог и
свободният избор същевременно да са, и не може становище, което е нерешимо,
да бъде противопоставено на тази теза.
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Втори въпрос
За предопределението и свободния избор
I
Следователно сега надяващите се в Този, Който ни доведе дотук, пристъпваме
към разрешаването на несъответствието, което изглежда, че е налично, между
предопределението и свободния избор. Към това напреднахме не малко чрез нещата, които горе обсъдихме, както ще стане ясно от предстоящото.
Предопределението изглежда, че е същото това, което е предварителното подреждане или предзадаването и затова за което се казва, че Бог предопределя, се разбира, че
го подрежда предварително, което ще рече, че го полага да е бъдещо. Това пък, което
Бог полага да е бъдещо, изглежда, че е бъдещо по необходимост. Откъдето следва, че
каквото и Бог да предопредели, необходимо е да е бъдещо. Следователно, ако Бог предопределя добрите и злите неща, които стават, нищо не става по свободен избор, а
всичко – по необходимост. А ако предопределя само добрите неща, само добрите неща
са по необходимост и свободният избор не е за нищо друго освен за злите неща, което е изключително абсурдно. Следователно Бог не предопределя само добрите неща.
Ако пък свободният избор извършва някои добри дела, чрез които хората стават справедливи независимо от предопределението, то Бог не предопределя всички добри дела,
поради които хората са справедливи, и следователно не предопределя и справедливите
хора, които са такива поради делата на свободния избор. И тогава Бог не предзнае
справедливите, понеже „които Той е предузнал, тях е и предопределил” (Рим. 8:29). Но
е грешно, че Бог не предзнае някои добри дела или някои справедливи хора. И следователно не са оправдани някои от делата, които са само по свободен избор, а само
тези, които Бог предопределя. Следователно, ако Бог предопределя всички неща, те са
предопределени по необходимост. Понеже чрез свободния избор нищо не става по необходимост, изглежда че, когато остава предопределението, свободния избор го няма
или ако оставим свободния избор в някои неща, в тях ще изчезне предопределението.

II
В началото обаче преди решението на въпроса трябва да бъде забелязано, че
може да се каже, че предопределението не е само за добрите неща, но и за лошите, като злите неща, които Бог не прави, се каже, че ги прави, като ги позволява.
Понеже се казва, че „ожесточава човека, понеже не го милува” (Рим. 9:18) или че
го въвежда „в изкушение” (Мат. 6:13; Лук. 11:4), понеже не го освобождава. Следователно не е неуместно, ако кажем по този начин, че Бог предопределя злите
хора и злите им дела, понеже не изправя нито тях, нито делата им. А се казва, че
предзнае и предопределя по-специално добрите неща, понеже в тях прави да са и
да са добри, а в злите пък не прави нищо освен това, че са същности, a не че са
зли, както е казано горе. Трябва да се знае също и че както не се казва, че предзнанието е собствено в Бог, така не е и предопределението, понеже тези неща
не са нито нещо преди, нито нещо след, а всичките са едновременно настоящи.
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III
Сега ще разгледаме дали някои бъдещи неща могат да бъдат предопределени чрез
свободния избор. Разбира се, не трябва да е съмнително, че предзнанието и предопределението Му не са в несъответствие, а както предзнае, така също и предопределя. При въпроса за предзнанието узнахме ясно, че някои неща се предзнаят
като бъдещи от свободния избор без всякакво противопоставяне. Откъдето също
си проличава истината (а и разумът учи), че по подобен начин се предопределят
някои бъдещи неща от свободния избор без всякакво несъответствие. Понеже
Бог нито знае, нито предопределя, че някой ще бъде справедлив по необходимост.
Понеже този няма справедливостта, който не я съхранява по свободна воля. Така
прочее, макар че е необходимо тези неща, които се предзнаят и предопределят, да
станат, все пак някои предзнаени и предопределени неща не изхождат от тази необходимост, която предхожда нещото и го прави, a от тази, която следва нещото,
както казахме по-горе. Понеже тези неща – макар че ги предопределя – Бог не ги
прави, като принуждава или ограничава волята, а като я остави на собствената 
сила. И макар че волята използва собствената си сила, все пак не причинява нищо,
което Бог не прави – в добрите неща по собствената си благодат, а в злите – по
вина не своя, а на волята, което – както обещахме – ще се открие по-ясно, когато говорим за благодатта. И както предзнанието нито се лъже, нито предзнае
другояче освен истинно, както ще е – по необходимост или от само себе си – така
предопределението, което не се променя, предопределя не другояче, освен както е
в предзнанието. И по този начин, което се предзнае – макар и да е неизменно във
вечността – все пак във времето може да се промени в някой момент преди да е.
Така е и при всички неща за предопределението.
И така, ясно е от тези неща, които са казани, ако са добре обмислени, че нито
предопределението изключва свободния избор, нито свободният избор се противопоставя на предопределението. Следователно наистина всички онези неща,
чрез които показах по-горе, че свободният избор не се противопоставя на предзнанието, показват по същия начин, че той се съгласува с предопределението.
Следователно не е разумно всички пъти, когато нещо се случи, когато се действа със спонтанната воля – както когато човек извърши несправедливост спрямо
друг човек и заради това бъде убит от него – някои да говорят високо, казвайки:
„Така предузнато и предопределено беше от Бог и затова по необходимост
стана и не можеше да стане другояче”. Понеже нито този, който е предизвикал
другия чрез несправедливост, нито този, който си е отмъстил, е направил това
по необходимост, а само по воля. Понеже ако не беше пожелал от себе си, никой
от двамата нямаше да е направил каквото е направил.

Превод от латински: Симеон Младенов
Преводът е осъществен по изданието St. Anselmi Canturiensis Archiepiscopi.
Opera Omnia, t. II, ed. F. S. Schmitt, Stuttgart – Bad Cannstatt, 1968, 243-260.
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СМИСЪЛ, ИДЕНТИЧНОСТ,
СИНЕРГИЯ
С проф. протопрезвитер Николаос Лудовикос разговаря
Смилен Марков

В доклада си настояхте за преразглеждане на богословието на енергиите в
противовес на някои едностранчиви позиции в съвременната православна
мисъл, както и в антропологията. Бихте ли развили тезата си?
Важното тук е, че по този начин ние създаваме една антропология, която е от полза както за богословите, така и за съвременната философия и психология. Защото
това не е само богословие на енергиите, а богословие на смисъла. Енергията винаги е свързана със синергията. Енергията търси синергията съгласно Божия логос1.
Логосът предполага диалог, а диалогът означава синергия. „Енергия” и „логос” са
тясно свързани понятия. Чрез тях ние даваме отговор на проблема за човешката
идентичност. Има два начина да придобиете идентичност. Единият е да заявите
някаква „своя” идентичност. Другият е да си създадете идентичност-с-другите –
не като ги отхвърляте, а бидейки в общение с тях. Когато сте в общение, вие си
създавате идентичност в синергия с другите, създавате споделен смисъл. Смисъл
не само за вас, но и за другите. Това носи изцяло ново разбиране за персоналната
идентичност. Вашата персонална идентичност не е нещо отделно, не е его, не
1
Във философско-богословската система на св. Максим Изповедник, към която отец Николай Лудовикос
препраща тук, логосите са Божиите мисли за нещата, определящи техния битиен принцип и целта на съществуването им. Б. а.
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е Декартовото cogito ergo sum2. Тоест ние сме не само субекти на мислене, но и
субекти на съучастие, на перихореза. Аз получавам идентичност от другите, но и
давам идентичност на другите. Това следва от теологията на енергиите. Бог ми
дава съществуване, а аз Му връщам моето съществуване. Така се създава един непрекъснат диалог: взаимообмен на Логос3, на логоси и на енергии. Аз не съм просто
Негов обект, аз съм субект за Него, а Той става субект за мен – моят Бог. Богът
на Авраам, Исаак и Яков. Максим Изповедник потвърждава напълно това, като настоява, че Бог с радост става мой Бог, личен Бог. Той не е безличен принцип, а личност, която се променя заради мен. И аз се променям заради Него. Схващате ли?
Чрез мен Бог получава идентичност, става мой Бог, без да става друг, без да Се
променя по същност. Променя Се спрямо мен чрез Своите енергии. Той може да променя начина Си на действие, без да става друг. Това е заради енергиите. Иде реч
за притежание на идентичност-с-другия, която не отменя факта на другостта; тя
е скъпоценен дар, който е възможен поради богословието на енергиите. Или, което
е същото, богословието на логосите на биващите.
Ще се опитам да ви го обясня в контекста на Тома от Аквино. При Тома от
Аквино връзката, която Бог има с мен, не съществува истински за Него, а само
за мен. Аз съм едно зависимо битие. Това означава, че Той ми диктува смисъл, а
аз от своя страна заявявам „своята” идентичност. Аз Го улавям като тварна
благодат с цялата ограниченост на възможностите си. Това е тварна благодат, защото според западното богословие благодатта е тварна. Наистина Бог
се обръща към мен по един нетварен начин, но онова, което достига до мен, е
тварна енергия, не нетварната енергия per se. Това е един вид неистинско общение – Бог става онова, което съм аз. Той става моят трансцендентален смисъл,
смисълът, който аз Му придавам. Той диктува смисъла, а аз заявявам нещо друго,
но не в общение. По този начин и двамата сме сами.
Това богословие има своята стойност. Можем да го изучаваме в различни аспекти. Можем да говорим с часове, ако го приложим към хуманитарните науки, напр.
психологията. Както имах възможност да заявя сега на конференцията, неврозата
означава именно да заявя смисъл от себе си и за себе си. А какво става, когато
попаднете при добър психотерапевт? Става точно обратното. Психотерапевтът
ви предлага някакъв смисъл и стъпка по стъпка ви убеждава, че този смисъл е
ваш. Това означава, че вие и терапевтът създавате общ смисъл и по този начин
получавате нова идентичност. Така превъзмогвате проблема с неврозата. Защото
всяка невроза, след като бъде разкрита публично, спира да бъде такава.

Искате да кажете, че психотерапевтът влиза в ролята на
Бог?
Психотерапевтът влиза в ролята не на Бог, а на човек, който ви позволява да
се сдобиете с нова идентичност. Това е единственият начин психотерапията
2

„Мисля, следователно съществувам”. Б. а.

3

Бог Слово е Логос на всички логоси, персонален принцип на битието на всички неща. Б. а.
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да постигне целта си: като създаде общ смисъл. Можем да отнесем това и към
социологията, и отчасти към съвременната философия. Всъщност някой трябва
да проучи внимателно тези проблеми, да се види как работи моделът.
Интересното е, че самите последователи на Палама от второ поколение използват някои от идеите на Тома от Аквино. Един Теофан Никейски използва
тъкмо томистката концепция за релацията, когато говори за отношението на Бог към тварния свят.
Не мисля, че философските идеи на Тома от Аквино са неправилни. Мнозина
приемат Тома, но виждат и ограниченията на неговата мисъл. Писал съм по
тази тема и на английски, и на гръцки – имам няколко статии и една цяла книга за Палама и Тома. Ето моето мнение: през очите на Палама ясно може да
се види неадекватността на Тома от Аквино. Звучи прекалено дръзко, но съм
убеден, че е вярно. Тома е втренчен в онтологията – и то не просто в онтологията, а в логическото измерение на онтологията, в дефинирането на Бог
чрез логиката...
Analogia entis…
Да, и това също... Той не успява да стигне далеч с този подход. Защото, ако
се ограничите само до логическото схващане на Бог, ще трябва да кажете, че
от формално логическа гледна точка същност и енергия са едно и също нещо.
Но ако изхождате от онтологичната гледна точка, ще трябва да признаете,
че Бог действа и извън Себе Си. Това е направил Палама. Палама е споделял и
двете гледни точки – че Той е единен вътре в Себе Си, но в същото време Той
действа. Толкова е просто. А на Тома от Аквино му е много трудно, защото при
Аристотел няма подобно нещо. Знаете, че неподвижният двигател на Аристотел е затворен в себе си, той натиска спусъка на причините, след което обръща
гръб на света, без да се главоболи с някакъв промисъл; светът пък се движи
самостоятелно по своя път. Трудно е чрез Аристотел да се опише библейският
опит. Ако кажем, че Палама защитава Божието единство – добре, можем да
го приемем, харесва ни това разсъждение на Тома. Но Палама е по-деликатен
мислител. Богословието на гръцките отци, тоест православното богословие,
е деликатно. Западното богословие е много по-варварско – ако не се боите да
използвате това определение – в смисъл, че е неспособно да различи тези фини
нюанси.
Византийското богословие е субтилно...
Да, категорично!
Не ни ли убягва тази субтилност? В един свой текст пишете, че единственият начин православното богословие да изрази себе си по подходящ за
съвременния човек начин е да използва езика на психологията и особено на
постфройдистката психология.
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Не само на психологията... Хубаво е да запазим светоотеческите смисли непокътнати, но е нужно да ги изразяваме и чрез модерния език, който включва психология, философия, хуманитарно знание, а понякога и природни науки.
Идеите са чудесни, но трябва да се изразят по разбираем за съвремието
начин. Това е много важно. Затова днес използвах Витгенщайн, за да опиша
казаното от Палама. Вярно е, че Витгенщайн не е чел Палама. Чудя се какво ли би казал, ако беше посетил тази конференция. Ако Витгенщайн беше
на конференцията, знаете ли какво щеше да каже? Нека ви опиша как си
представям реакцията му. Щеше да застане сред нас и да каже: „Вижте,
онова, което говорите в докладите си, няма никакъв смисъл, защото вие
изразявате собствените си мисли. А за мен е важна – точно това би казал
Витгенщайн – възможността за влизане във връзка с другия и създаване на
обща матрица, общ код на общуване. Общ смисъл, общ език. Способни ли
сте вие на това?”. За нас е невъзможно, защото сме ограничени от своите
идеологии, конфесии, деноминации и не сме във връзка един с друг. За Витгенщайн цялата енергия и всички дейности, вложени в подготовката на тази
конференция, щяха да са много по-човешки и по-духовни, отколкото изговореното от трибуната. Фактът, че през тези дни споделяхме обща трапеза, че
усещахме връзка с другия, че се смяхме и шегувахме в градината, че заедно
вдишвахме аромата на пиниите, докато пред нас се разстила ландшафтът
на Делфи, че станахме открити един за друг и изградихме начин на общуване, е много по-важен от онова, което казваме, когато сме сами и четем
докладите си. Смятам, че Палама би казал същото: „Имате ли взаимна любов
на тази конференция?”.
Говорим за общение, за евхаристийно общение и т.н., а от вашите думи
излиза, че сме изгубили първичната идея за интерсубективност – това да
имаме ближен…
Харесва ми да мисля, че великите теологии са иронични.
Думите на Иисус също са иронични.
Иисус е напълно ироничен. Когато се обръща към фарисеите и подобните на тях,
им казва: „Вие сте такива и такива”. А те: „Не, ние сме сериозни мъже. Говориш
безумства”. Защо? Защото те не са това, за което се представят. Това се
случва и с богословите. Тъкмо затова много ми хареса последният текст на
един мой приятел, който е историк, не богослов. Той казва, че историята е останала без контрол. Никой не може да контролира случващото се днес с историята
(смее се). Богословите обаче намират смисъла и смятат, че държат историята
в ръцете си. Вярват си и това е илюзията на всички академични люде. Те изгубват децата си, съпругите си, живота си, но са щастливи, защото са открили,
че св. Йоан Дамаскин използва „ипостас” 4 пъти, а „индивид” – 3 пъти, и после
пишат доклад за това (смее се). Разбирате ли, богословието е иронично. Много иронично. Когато го осъзнаете, правите първата крачка към това чудесно
нещо – разкаянието, което е еротично състояние.
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Чувството за хумор като добродетел? Това е трудно разбираемо в епоха,
която има технични и ефикасни методи за справяне с проблемите. Нямаме
ли тук работа с някакъв идол?
Психоанализата се провали. Проваляла се е много пъти, защото губи усещането, че дори несъзнаваното е напълно иронично, в смисъл че подрива усилието
ви по някакъв начин да изградите логическите структури, които уж можете да
управлявате. Самото присъствие на несъзнаваното е иронично. Започвате да
казвате нещо, но казвате нещо различно. Тръгвате за София, а пристигате в
Спарта (смее се). Какво правя тук? Какво става с живота ми? Има съдба, неконтролирана съдба. Това е несъзнаваното и вие трябва да го контролирате.
Как можете да го контролирате? Чрез психотерапия или още по-добре – чрез
Божията милост. Тази милост може да освети и да разреши онова, което таите
в себе си. Може да ви се помогне в нови измерения. Така че философията, психологията и теологията са взаимосвързани. И може да се каже, че сме щастливци,
задето разполагаме с възможността да си послужим с всички тях.
Говорите за ироничното богословие като за терапия. Повечето от нас днес
са или само номинални християни, или са носители на автоидеологии, или
са традиционни християни националисти. Какво място има тук иронията?
Не съм привърженик на терапевтичната теология в смисъла, възприет от някои
протестантски кръгове – това за тях е своеобразен метод за лечение. Те имат
позитивистично разбиране на терапията, при което теологията им служи, за да
се почувстват по-добре. Подобна терапия е несъвместима с ироничната теология. Ако се нуждаете от нещо, се обръщате към Бог с думите: „Моля те, Господи, дай ми нова кола. Трябва ми кола”. С това откривате едно свое вътрешно
желание. Ако вземете колата, ще ви дотрябва още една, и още една, и къща, и
още... Към какво в крайна сметка е насочена тази неутолима жажда? Накрая ще
разберете, че желаете безсмъртие. Но Бог и Църквата имат своите способи да
ви напомнят, че онова, от което всъщност се нуждаете, е отвъд всеки краен
обект на желание – самата безкрайност. Това представлява не просто лек, а
едно огромно разширяване на хоризонтите. И накрая разбирате, че сте безсмъртен – чрез това вътрешно дирене.
Онова, което ухо не е чуло и око не е видяло…
Именно. За това служи теологията. Започваме просто защото чувстваме тъга.
Човек отива да говори с духовния си отец, когато има проблем с жена си или
с децата. Но накрая открива, че проблемът е много по-дълбок. Когато проумее
това, влиза в дълбокото и става църковен човек.
Защо става така, че православното говорене твърде често е морализаторско, патетично и идеологизиращо?
Защото всички сме свободни да разберем толкова, колкото сме способни да
разберем, колкото имаме нужда да разберем. Бог не може да ни насили. Можем
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да станем пророци и светци, а можем да станем и евтини морализатори или пък
хора, които правят кариера в църквата – това последното не е рядкост. Аз преподавам теология и през ръцете ми са минали стотици и хиляди студенти и свещенослужители... Виждал съм всякакви намерения – и добри, и лоши. Но, да, това
е човешката свобода. Бог не ни притиска, не ни налага нищо със сила. И ако Го
помолите за разбиране, може би ще ви предложи изкушение. Аз искам да разбера, но всъщност истинското ми желание е да стана велик учител. И Бог казва:
„Моля, вземи това изкушение! Ще видиш, че всичко е по-различно, отколкото си
смятал в началото. И че преди да станеш учител, трябва да направиш първите
крачки към разбирането”. Като цяло богословите са смешни създания. Мисля, че
Бог има чудесно чувство за хумор (смее се). Вие ме разбирате. Ако някой стане
богослов, това е важно събитие за човечеството, нещо изключително. Когато
човек стане богослов – това е солта на земята. Той може да е професор, може
да е обикновен вярващ човек, може да е епископ, монах, някоя селска старица,
българин или грък. Но това е събитие в историята на човечеството. Когато
Бог заживее в един човек, този човек става различен от всички нас. Това ще
откриете в Патерика. Св. Антоний отива да се учи от един обикновен човек,
обущар от Александрия. Можете ли да си представите, че св. Антоний е имал
какво да научи от градския обущар? Можете ли да си представите, че един
обущар удържал целия свят в молитвите си много по-добре от св. Антоний, по
много по-убедителен за Бога начин. Виждате ли, не можем да се скрием от този
Бог. Той вижда много надълбоко в сърцата ни и иска да ни направи като Себе Си.
Затова и ние трябва да се заредим с добро чувство за хумор и да не се взимаме
много сериозно. Но на Него трябва да гледаме сериозно.
В гръцката християнска култура все още се пази традицията на старците,
на атонските старци – хора почти без образование, но образовани от Духа,
така да се каже. Тях ли имате предвид?
Когато остарея, ще напиша книга за собствения си опит и ще я добавя към вече
съществуващите на тази тема. Ще бъде за срещите ми с подобни личности
в продължение на много години, не само във, но и извън Света гора. Чудо е, че
Православната църква може да създаде светци.
Църквата ли създава светците, или Бог?
Бог чрез живота в Църквата... Тя е начинът... Когато говорим за светци, ние
сме на онтологично ниво; това е тази синергия, при която човешката енергия
в Христа е станала божествена. Така вие имате мъж, който вижда в бъдещето
или в миналото, който може да лекува с молитвите си, който обича по необясним
начин. С толкова дълбока любов, колкото никога не си срещал в живота си. Това
е твоят човек – той никога не те е виждал, но плаче за теб и те приласкава,
както не го е правила и собствената ти майка. Наистина Църквата е утеха за
целия свят по този екзистенциален начин. Тя е институция, но институцията
трябва да е екзистенциална, трябва да разкрие своята духовна същност – присъствието на Светия Дух, Който преобразява всичко в Христа. Всичко става
христологична реалност, богочовечество. Това достатъчно ли е?
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А как да свидетелстваме за всичко това?
Не вярвам в свидетелството като задължение. Мисля, че св. Серафим Саровски
дава добра рецепта за това. Той казва: „Открий своята радост, открий Христа за себе си и ще видиш как стотици и хиляди хора около теб биват спасени
автоматично”. Това е нещо споделено. Решението да станеш апостол е много
опасно – в духовен и психологически план.
Има ли нужда да се грижим за диалога на православни с католици, за всеправославния събор и други подобни неща?
Има нужда да се грижим, но в правилния смисъл и ако имаме подходящите хора...
Аз също участвам в диалога с католиците. Не съм отшелник, аз съм човек на словото, като вас. Всичко зависи от качеството на хората, с които разполагате.
Църквата е навсякъде, не само на Света гора. И Духът иска да бъде навсякъде,
затова всички трябва да разберем, че ако по някакъв начин си част от тази
благодат, ти ставаш свидетел почти автоматично. То идва от само себе си,
не защото искаш да спасяваш, а защото си спасен. Това е нещо, което излъчваш
и което озарява другите. Мисля, че точно на това ни учат светците – и модерните, и по-старите. Те не са хора като – извинете ме за сравнението – Калвин,
който тропал по вратите на женевските къщи и питал: „Вие постихте ли днес?
Молихте ли се?”. В Женева имало духовна полиция. Човек можел да се озове в
ареста, ако не следва рецептата за праведен живот. Не, ние не се нуждаем от
това. Нямаме нужда да влияем на другите, но усещаме тази откритост, този
Дух, това диалогично присъствие в нашия живот.
Нуждае ли се този опит от наука, от образование, от академична среда?
Разбира се. Аз самият го правя. Не разбирам онези, които не желаят това. Идеята за неграмотния светец няма място в нашата епоха. Защото вече почти
всички сме с академично образование. Не мисля, че това е проблем. Разбира се,
ако не ви се позволява да се образовате, Духът ще се погрижи за вас. Но ако
няма пречки пред образованието ви, то ще подпомогне вашия духовен живот. Ако
сте интелектуалец, това е добро за вас, защото размислянето за многообразните аспекти на опита ви прави по-дълбоко и по-искрено посветен. Вие обичате
онова, което изследвате. И докато го изследвате, го обиквате още повече. Колкото повече изследване, толкова повече любов. И така до безкрай.
Еросът на познанието…
Да. И когато спрете да изследвате, ставате като апостол Павел, който казва,
че не може да каже повече, защото повече и не може да бъде казано. Аз мисля,
че е Божие благословение за нашите страни, задето можем да наречем Православната църква наша майка. И ако задълбочим това преживяване, ще наберем
плодове за целия свят, за всички останали християни. Защото всички те търсят
безценното богатство, а ние го притежаваме и можем да го споделим с онези,
които са вярващи и посветени. Много се трогвам, когато видя християни от
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бедни в богословско отношение деноминации, които са дълбоко посветени. Те никога не са се срещали със светец, никога не са виждали чудо, дори не са чували
за подобно нещо. Но в сърцата им гори пасхалната радост, защото не престават да очакват Христа. Ние можем да сбъднем радостта им, защото сме наследници на тази жива традиция на освещение, която е Православната църква.
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ЛИТУРГИИТЕ НА ЦЪРКВАТА И НА
ДЪРЖАВАТА1
Най-значимата грешка по отношение на християнската литургия днес е схващането, че тя е сакрална. Нека да поясня. Проблемът е в това, че „сакралното” се противопоставя на „секуларното”, като се предполага тези двете да
описват две отделни, но понякога свързващи се орбити. Проблемът обаче не
е просто, че подобно разделение оставя църковната литургия в положение да
проси за своята релевантност към „реалния свят”. Проблематичен е по-скоро
фактът, че предполагаемо „секуларният” свят си изнамира свои собствени
литургии с претенции за точно такава „сакралност” като тази на християнската и че тези литургии могат да стигнат до съревнование с църковната за
нашите тела и умове. В предлаганата кратка статия бих искал да изследвам
в частност някои от литургиите на американската нация-държава. Първо ми
се ще да заявя, че не е подходящо подобни литургии да се наричат „секуларни”,
и второ, че християнската литургия не е собствено изолирана в областта на
„сакралното”.

Националната литургия не е секуларна
Свикнали сме да говорим за американската „гражданска религия”, но не ни е
така привично да говорим за националната „литургия”. Изконното значение на
думата leitourgia обаче е просто „действие, чрез което група хора стават нещо
корпоративно, което не са били като обикновен сбор от индивиди”2. Централни
1
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за литургията са ритуалният език и жестикулация, „индуциращото памет поведение, което има ефекта да запазва онова, което е незаменимо за групата”3.
Литургията по същество постановява и поддържа общността чрез ритуалното припомняне или репрезентация на фундаментални наративи, като с това
способства конструирането на перцептивна реалност, в която всеки член на
общността живее. В този най-общ смисъл следователно не е трудно да се види
защо коментаторите сочат към „литургичната” природа на патриотичните
ритуали, които укрепват американската групова идентичност и американския
светоглед.
Съществува консенсусно мнение, че ние живеем в нелитургична епоха, и в много
отношения това е така. Ритуалите и обичаите, които структурират часовете,
дните и сезоните на традиционните общества, са като цяло отмрели пред
лицето на западните индивидуални свободи. Тази генерализация обаче, както
изтъква Ерик Хобсбаум, не се отнася до публичния живот на гражданите. Тук
модерните общества са точно толкова литургични, колкото и традиционните.
„Наистина повечето случаи, когато хората осъзнават гражданството като такова, остават свързани със символи и полуритуални практики (например избори),
повечето от които са историческа новост и като цяло са изобретени: знамена,
образи, церемонии и музика.”4 Ритуали, смятани от мнозина за древни, всъщност
представляват продукт от края на ХIХ и началото на ХХ век, когато в Европа
и Съединените щати се изобретяват ритуалите с цел да подклаждат зараждащото се чувство на изключителна национална вярност, подменило предишните
дифузни лоялности към област, етническа група, класа и църква. С времето
подобни ритуали ще станат не просто израз на една по-дълбинна реалност, но
и ще се превърнат в конститутиви на реалността. Ще започнем да съдим за
събитията по това доколко те са съобразни с разиграните митове на патриотичния ритуал. Както казват по повод на американския мит Каралайн Марвин
и Дейвид Ингъл, „Нашите критерии за преценка и припомняне на историята са
литургични”.5
Това не би изненадало запознатите със знаменитата дефиниция на Бенедикт
Андерсън за нацията като една „въобразена политическа общност”. Според
Андерсън „Тя е въобразена, защото членовете дори на най-малката нация никога няма да познават повечето от своите съ-членове, няма да ги срещнат
и дори да чуят за тях, и все пак в ума на всеки живее образът на неговата/
нейната общност”6. Андерсън показва как текстове като тези на ежедневниците способстват създаването на чувство за общност сред разпръснатите
люде на зародилите се нации. За него фактът, че нацията е въобразена, не
предполага, че тя е нереална или по някакъв начин фалшива. В реалния свят
3
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хората вършат невероятни неща и – което е особено забележително – убиват
и умират на война, защото въобразяват себе си като участници в разиграващата се драма на нацията. Тук има силна тяга към литургията, понеже тя
е преход към въобразяване на света по определен начин. Както Александър
Шмеман пише, литургията е такова „пътешествие на Църквата в измерението на Царството”, при което „нашето вхождане в присъствието на Христа
се явява влизане в някакво четвърто измерение, което ни позволява да видим
пределната реалност на живота”7. Призованата в литургията общност е една
въобразена общност, аналогична на нацията. Както се казва в Посланието до
евреите, онези, които пристъпват към олтара, пристъпват към нещо по-голямо от просто видимото:
Вие не сте пристъпили към осезаема планина, и пламнал огън, и
облак, и мрак, и буря, и тръбен звук, и говорещи глас ... Вие обаче
пристъпихте към планина Сион и към града на живия Бог, небесния
Йерусалим, и към десетки хиляди Ангели, към тържествения събор
и църквата на първородните, които са написани на небесата, и
към Бога, Съдия на всички, и към духовете на праведниците, които са достигнали съвършенство, и към Иисуса, Ходатая на новия
завет, и към кръвта за поръсване, която по-добре говори от Авелевата (Евр. 12:18; 22- 24).
Ако нацията и Църквата бяха просто паралелни случаи на въобразени чрез
ритуално действие общности, разделението на труда между сакралното и
секуларното не би било непременно поставено под съмнение. В действителност обаче нацията се състезава с Църквата върху едни и същи „религиозни”
основания. Защото, както изтъква Андерсън, нацията в западната цивилизация в голяма степен измества Църквата от ролята  на централна културна институция, която се справя със смъртта. Според Андерсън упадъкът на
християнството на Запад по необходимост изисква друг начин на справяне с
произвола на смъртта. Нациите дават един нов вид спасение; моята смърт
не е напразна, ако е смърт заради нацията, която продължава да живее в едно
безгранично бъдеще.8
Според Марвин и Ингъл жертвопринасянето на живота за нацията не само дава
смисъл на смъртта, но всъщност представлява и спойката, която държи ведно
социалния ред.
Американците като цяло виждат нацията си като секуларна култура, обладана
изцяло от няколко мита или пък имаща слаби митове навсякъде, но нито един
мит не е централен и организиращ. Ние виждаме американския национализъм
като ритуална система, организирана около сърцевинен мит за насилнически
жертвано божество, явен и в най-високата патриотична церемония и в най-достъпната популярна култура.9
7

Schmemann, 26-27.

8

Anderson, 9-12.

9

Marvin and Ingle, 3.
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За Марвин и Ингъл именно смъртта по време на война – онова, което обичайно
се нарича „пределна жертва” за нацията – периодично ре-презентира чувството за принадлежност, върху което се гради въобразената нация. Тази смърт
бива изкусно ритуализирана в литургиите, включващи знамето и други ритуални предмети. Всъщност именно ритуалът е онова, което ретроспективно
класифицира всеки отделен акт на насилие като жертва.10 Ритуалният жест и
език са решаващи за установяването на смисъл и за общественото съгласие с
фундиращия сюжет, който е разказван. А фундиращият сюжет е разказ както за
сътворението, така и за спасението. Например на церемониите, с които се отбеляза петдесетгодишнината от десанта в Нормандия през 1944 г., президентът Клинтън каза по повод на войниците, загинали там, както че „Те ни дадоха
нашия свят”, така и че „Те спасиха света”.11
Независимо дали ще приемем Андерсъновия по-текстуално основан преглед, или
по-телесната и кървава теза на Марвин и Ингъл, няма да е трудно да видим, че
националният ритуал не може да бъде адекватно категоризиран като „секуларен”. Карлтън Хейс пише:
Изработени бяха любопитни литургични форми за „салютиране”
знамето, за „временно спускането на знамето за салют”, за „спускане на знамето” и за „издигане на знамето”. Мъжете свалят
шапки, когато знамето минава покрай тях; в похвала на знамето
поетите пишат оди, а децата пеят химни. В Америка младите
хора биват строявани в редици и карани ежедневно да рецитират
с йерофантски глас и ритуалистични жестове мистичната формула: „Заклеваме се във вярност към нашето знаме и към страната, която то представлява, една нация, неразделна, със свобода
и справедливост за всички”. Навсякъде, при всички тържествени
празници и пости на национализма знамето е свидетелство, а
заедно с него – другото сакрално нещо, националният химн.12
Франсис Белами, автор на Клетвата за вярност, коментира нейното предназначение да попива в учениците чрез ритуално повтаряне и добавя: „По същия начин
е с катехизма или с Господнята молитва”.13 Много са примерите тук. Дори председателят на Върховния съд Ренкуист призна, подкрепяйки предложена поправка
срещу „десакрацията” на знамето, че то бива приемано от американците „с
почти мистично благоговение”.14
Тук думата „почти” е решаваща, защото американската гражданска религия не
може никога да признае, че всъщност е религия. Това би означавало да провокира обвинения в идолопоклонство. Тук литургичният жест е централен, защото
той позволява знамето да бъде третирано като сакрален предмет, докато
10

Ibid., 136.

11

Bill Clinton, цитиран в Marvin and Ingle, 138,140.

12

Carlton Hayes, Essays on Nationalism (New York: Macmillan, 1926), 107.

13

Francis Bellamy, цитиран в Cecilia O'Leary, To Die For: The Paradox of American Patriotism (Princeton: Princeton
University Press, 1999), 178.
14

William Rehnquist, цитиран в Marvin and Ingle, 30.
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езикът отрича, че това е така. Всеки вербално заявява, че нацията и флагът
не са реално богове, но решаващото изпитание е в това какво хората правят
с телата си както на литургия, така и на война. Ясно е, че сред онези, които
се идентифицират като християни в Съединените щати, едва малцина биха
пожелали да убиват в името на християнския Бог, докато готовността при
определени условия да се убива и умира за нацията във война бива приемана
като даденост.

Християнската литургия не е сакрална
Християнската литургия не познава различението между сакрално и секуларно,
духовно и материално. Участието в литургията означава да благословиш Бога
като Бог, благословил цялото материално творение, да откликваш на Божието благословение, като благославяш Бога. И както казва Шмеман, „в Библията
благославянето на Бога не е „религиозен” или „култов” акт, а самият начин
на живот”15. В това си качество литургията е естественият (а не просто
свръхестествен) акт на човечеството, да въобразява света така, както Бог
го вижда, и да връща света на Бога в хвала. Цялото творение е „материал
за едната всеобемаща Евхаристия”, на която човечеството председателства
като свещеник.16
Единствено поради нашето грехопаднало състояние на нас ни изглежда естествено да не живеем евхаристийно, да приемаме редукцията на Бога и
Божието благословение до една малка запазена част от живота, наречена
„сакрално”.17 Когато това се случва, оставащото извън сакралното не представлява просто „секуларното” или „естественото”, което е оголено от Бога,
размагьосано и функционира на чисто материални принципи. Защото Библията не познава материалното като някакъв самодостатъчен субстрат, върху
който е разстлано духовното. Такова нещо като чиста природа, лишена от
благодат, не съществува. Разбира се, съществува отрицание на благодатта.
Но онова, което остава, когато човеците се опитат да прочистят пространството от Божието присъствие, не е размагьосан свят, а свят, пълен с идоли.
Хората по природа си остават почитащи същества и нуждата от литургия
остава мотивираща сила, както видяхме, и в едно предполагаемо секуларно
пространство. Христос дойде не за да начене нова религия, а за да прекърши
преградата между човешкия живот и Бога. Затова да бъдеш изкупен от падналото състояние означава да устояваш на въображението, което би разцепило
света на сакрално и секуларно. Да се отхвърли това разделение означава да
се види също така, че християнската литургия и литургиите на света се съревновават на един и същи терен и че трябва да избираме между тях.
Има и смисъл, по който християнската литургия може с основание да бъде
наречена сакрална, свещена, доколкото тя способства самото присъствие на
15

Schmemann, 15.

16

Ibid.

17

Ibid., 16.
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Бога, Който е абсолютно друг на творението. Както става ясно от Посланието към евреите, литургията е възхождане към небесата и следователно
раздяла със света такъв, какъвто той е. Но Църквата не просто забравя света, а го спомня на Бога, предлага го на Бога в надежда, че Бог ще го преобрази и че ние ще станем причастни на идния свят. Както казва Шмеман, „това
не е някакъв „друг” свят, различен от този, който Бог сътвори и ни даде.
Това е същият свят, изпълнен в Христос, но още не в нас”.18 С възхождането
си ние достигаме такъв ръст, че да видим света като цяло. В литургията
ние сме в състояние да видим света – да го въобразим – такъв, какъвто той
наистина е, т.е., такъв, какъвто ще бъде и вече е в Божиите очи. Именно
затова Евхаристията се разбира като есхатологично предчувствие за небесната трапеза.
Християнската литургия разгръща въображение на пространство и време, различно от това на литургиите на нацията. По отношение на пространството
литургиите на национализма орязват въобразената общност по границите на
нацията-държава; нашите съграждани са другите американци или французи или
китайци. Национализмът се стреми да изземе своята нация от нейната обвързаност чрез транснационални тела и постановления, като по този начин установява едно перманентно „природно състояние” между и сред нациите-държави.
Християнската литургия, напротив, престъпва границите на нацията-държава и
на света чрез участието на честващия литургията в транснационалното тяло
на Христос както на земята, така и на небето. В литургията въобразената
общност принципно не иззема никого, а се простира дори до нашите съграждани
на небесата (Фил. 3:20).
Концепциите за време също се различават. Патриотичните литургии са циклични, постоянно установяващи настоящата реалност чрез позоваване на минала
жертва, която е триумфирала над хаоса. Както Марвин и Ингъл настояват
обаче, този процес е по съществото си пораждащ тревожност, доколкото настоящият ритуал никога не може в действителност да репродуцира телесната жертва, върху която се основава. Така тържествата около Десанта в
Нормандия са белязани от чувство за вина, че сегашното поколение просто
живее благодарение на жертвите на онези, които са загинали там. Има страх,
че „най-великото поколение” е отминало и сегашното не е предприело жертви,
съизмерими с онези от „Добрата война”. Необходимо е следователно връщане
към първоначалната жертва, отхвърляне на Виетнамския синдром19 и нови добри
войни, които да обединят страната. „Ето така се регенерира тотемният ред –
чрез несвършващ стремеж да се затвори проломът между настоящите тела и
18

Ibid., 42.

19

„Добрата война”, т.е. Втората световна война, като справедливата война, за разлика от последвалата я
например война във Виетнам, която завършва с неуспех най-вече благодарение на силната обществена съпротива и предубеденост, засилила нерешителността на властите по това време. Тази комбинация от публична
съпротива срещу политиката на военна интервенция извън границите на САЩ и изолационистки настроения
сред управляващите води до периода на т.нар. „Виетнамска парализа” – невоенното време между края на 70те и началото на 80-те години. Рейгън в своя реч при среща с ветераните от войните критикува обществената
слабост, използвайки в определено негативен смисъл понятието за „Виетнамски синдром”. Б. пр.
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кървавата история, която ги поражда.”20 Ритуалът разиграва нашия дълг към
миналото, който може да бъде платен единствено чрез нова жертва, а не чрез
ритуал. Християнската литургия, напротив, не е просто циклична, а сочи напред
към есхатологичното изпълнение на историята, при което насилието и разделението биват преодоляни. Евхаристията е ре-презентация на основополагащата
Христова жертва, но не жертва отново Христос, нито от нас се изисква нова
кървава жертва, защото, както става ясно от Посланието до евреите: Христос
умря „веднъж и завинаги” (Евр. 7:27; 9:12, 10:10). Още повече че не съществува
празнина, пролом между ритуал и реалност, доколкото Христос реално и напълно
присъства в Евхаристията. Затова ние пристъпваме към олтара не белязани
от вина, а „с искрено сърце, при пълна вяра” (Евр. 10: 22), защото олтарът, към
който ние пристъпваме, не е обвързан с кърваво минало, а с предвкусване на
съвършено бъдеще. Евхаристията е, по сполучливата фраза на Иоан Зизиулас,
„памет за бъдещето”.21
Всичко това звучи прекрасно, но трябва да признаем, че именно повяхването на
тази визия вътре в Църквата позволява процъфтяването на ерзац заместителите. В националистичния ритуал има един копнеж, който издава желанието за
общение, което е в сърцевината на християнската литургия. Патриотичните
литургии са успели във въобразяването на общностите, защото християнските
литургии са се провалили в това начинание по един съвсем явен начин. С разрастването на Църквата след Константин християнското богослужение е било
съсредоточено не в отделната енория, а в целия град. Никой римлянин или грък
не би могъл да си представи град, който би съществувал без публичен култ.
Църквата се е стремяла да замести езическия граждански култ с християнската
литургия. Така християнското богослужение на Господния ден и другите празници
като цяло заема формата на ред служби в църквите и публичните пространства,
свързвани от публични процесии и продължаващи между шест и осем часа.22 Ето
това е била Църквата, когато е приемала себе си сериозно като „въплъщение в
света на идния Свят”.23 Това въобразяване на света до голяма степен се е изгубило, когато литургията се е свила до кратко получастно събрание.
Ако християнската литургия иска да си възвърне своето централно място за
въобразяването на изкупения свят, ние трябва да погледнем с критично око литургиите, които се съревновават за нашата вярност. Не трябва да карантинираме литургията в някакво „сакрално” пространство, а да  позволим да оформи
начина, по който формираме ежедневните си общности, нашите цели, лоялности,
покупки и взаимоотношения. Както пише Ейдан Кавана,
в редовното неделно честване на християнското събрание възстановеният и претворен свят трябва да бъде така решително въплътен в „гражданска” форма, че да изобличава всеки противосто20

Marvin and Ingle, 136.

21

John Zizioulas, Being as Communion (Crestwood, N.Y.: St. Vladimir's Seminary Press, 1985), 180.

22

Ейдан Кавана описва този ред на служение в книгата си On Liturgical Theology (New York:
Pueblo Publishing Company, 1984), 56-66.
23

Ibid., 57.
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ящ civitas... Събранието не е политическа партия или някаква група
по интереси и не може да забрави, че по благодат и благоволение
именно то е обновеният свят; че творението, а не държавата
е теокрация; и че свободата, с която всички люде са дарени от
Твореца, е нещо, което поради собствения ни избор е склонно към
опорочаване.24
Превод от английски: Слава Янакиева

24

Ibid., 175.
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Свещеник Стоян Бербатов

СОЦИОКУЛТУРНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА
ЦЪРКОВНОТО ГОВОРЕНЕ
Съществуват две позиции за ролята на Църквата в контекста на актуалната
социална среда. Едната страна изказва становището, че Църквата е призвана
да бъде коректив на социалните, културните и моралните норми, да задава
духовните ориентири на общественото развитие и да има пацифистко присъствие в конфликтните моменти и ситуации. Ролята  на творец на базисните ценностни параметри и координатор в обществените взаимоотношения
е основополагащият елемент в тази религиозно-социална концепция. Другата
позиция не отрича принципно отговорността на Църквата за развитието на
обществените процеси, но приема, че светът е инфилтриран от злото и ако
се приспособи към света, Църквата би могла да изгуби своята идентичност. С
други думи, налице е страх/опасение от секуларизацията. Грижата на Църквата
за социалното благополучие, за преходните ценности според това схващане не
трябва да е приоритет, защото призванието  тук на земята е преди всичко
да избави човечеството от оковите на смъртта чрез благовестието за вечния
живот в единението с Христос.
От богословска гледна точка и двете позиции са релевантни и в общи линии
очертават възможното тълкуване на известната християнска максима: Църквата е в света, но не е от света. Животът на вярващия човек е тясно свързан не
само със случващото се в религиозната среда, в голяма степен той е обусловен
и се влияе и от социалните процеси. Освен това християнинът осъзнава, че неговото спасение по никакъв начин не може да се осъществи, без той да положи
максимални усилия за спасението на своя ближен, т.е. на хората, с които общува
тук и сега. Важно е обаче да се каже, че всеки опит за конформизъм, за свеждане
на дейността на Църквата само до полезното за обществото, крие опасността от подмяна на природата и границите на Църквата, от функционирането 
единствено като социална институция. Това са част от предизвикателствата,
на които Църквата трябва да отговори. За да се справи с тази задача, или
по-точно, за да излезе от сложната ситуация, тя трябва да заживее отново в
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антиномична среда, да се върне към естественото си състояние на динамично
неспокойствие. Живият организъм на Тялото Христово – Църквата, е тук, за да
побеждава злото, което от света идва, и да преобразява и спасява същия този
свят, който е творение Божие. И именно в този сотириологичен план Църквата
е призвана да намери правилния език, на който да отправи своето послание, да
напипа лингвистичната струна на социокултурното време.
Църквата е наясно, че се намира постоянно на пътя на обновлението, т.е. на
преосмисляне на самата себе си и на своето послание. Всяка самоизолация и
гетоизация на членовете на Църквата биха били в непосредствена колизия със
същността на нейната мисия. Мисията подразбира диалог и комуникация. Затова в съвременното богословие съществуват направления за проучване и анализиране на езика, на който говори Църквата, с който си служи при интерналната
и екстерналната комуникация. Чрез тях се проследява строго лингвистичното
му развитие, богословското му осмисляне, проучват се промените, които църковният език претърпява, за да е адаптивен към развитието на другите науки,
предимно на философията, психологията и социологията. Богословската наука
успешно интегрира търсенето на адекватни и актуални методи за самоизразяване, търсят се нови пътища за сближаване с постиженията на другите науки,
създават се интердисциплинарни направления в научните изследвания. Такава научна дисциплина е теолингвистиката, която възниква на кръстопътя на езика и
религията и която изследва проявлението на религията, утвърдило се и отразено
в езика (Постовалова, В. 2012). Историческите условия оказват „стереотипизиращо въздействие върху поведението на личността, а езикът дава възможност
за дистанция, на която действат комуникантите, като създава(т) обща територия.” Самият термин теолингвистика е използван за първи път през 1976 г.
от белгийския лингвист Жан-Пиер ван Нопен с цел да се направи карта на езика,
с който човек общува с Бога. Теолингвистиката изучава взаимното влияние на
богословието и езика (Кнежевић, И. 2012: 158), изследва възможностите за един
перихоресис (взаимно проникване) на терминологичния фонд на теологията и
близките до нея науки. В приоритетите на теолингвистиката е и разкриването
на речевата структура на вярващия човек, обусловена от специфичния мироглед,
който противопоставя теоцентричното и антропоцентричното отношение към
реалността, осмислянето и идентифицирането на социалните процеси и промени, чието споделяне за вярващия е антропологична необходимост.
Религиозен социолект (термин за обозначаване на социалните групи, които се
отличават по своите говорни индикатори) или религиолект е често използван
термин в теолингвистиката. Под това понятие се разбира една релативно стабилна, социално маркирана подсистема на националния език, която обслужва комуникативните потребности на ограничена социална група – принадлежащите
към определено вероизповедание, съответно членовете на определена религиозна общност, и отразява теоцентричната визия за света, характеризира се с
лексикални, фонетични, словообразуващи, граматически и жанрови особености
(Кончаревић, К. 2012, 102-115). В процеса на общуване вярващият човек винаги
се стреми да дава израз на своите нравствени идеали и личностни качества в
харизматичен план, като използва максимално лексикалния фонд, характерен за
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религиолекта. Става въпрос за религиозен стил на общуване като съвкупност
от видове комуникации, които са актуални в религиолекта. Можем да изброим
някои от стиловете, които теолингвистиката определя като характерни за
църковния контекст и които си имат специфична структура: служебно-делови,
научен, разговорен, публицистичен, художествен. В това общуване също така е
видима загрижеността за избягване на жаргонните, простонародни и нецензурни
начини на изразяване. Затова убедено можем да твърдим, че в сравнение с повечето други социолекти (професионални, младежки, етнически и др.) оценъчното
измерение на стойността на религиолекта като социално маркиран вариант на
литературния език е високо.
Църковният език не носи автоматично знания за непреходните истини, нито пък
има онтологическо значение, не е знак на някаква сакралност или мистичност,
не е носител на неустоима тайнствена мъдрост. Той основно има за задача да
вдъхновява използващия религиозната лексикология за живот в Църквата. Вярата на човек в Бога се отразява на неговата представа за света, проявява се
на различни нива на комуникация, най-вече в литургичната общност. „От тази
перспектива може да се говори за отвореността на езика във взаимността и
общението на Бога и човека, доколкото тяхната синергийна интерперсоналност
конституира възможността за предаването и приемането на опит. Опитното измерение на езика е елемент от по-общата гносеологическа позиция, че
разбирането винаги предполага преживяването, а преживяването става жизнен
опит.” (Тутеков, С. 2013) В християнството религиозните концепти се мислят
и преживяват не само съборно, във вселенския опит на Църквата, но и дълбоко
индивидуално – в духовния опит на отделните народи, които внасят в общохристиянския образ съответстващия концепт на своите неповторими смислови
оттенъци (Постовалова, В. 2012).
В конкретиката на църковния опит има ясно дефинирана разлика между религиозното и църковното говорене и тази разлика се експлицира от липсата или
наличието на богословие. Религиозното говорене в сравнение с църковния език,
за който говорихме преди, е функция на понятието за религия като общение
с Бога заради доброто душевно разположение и за успокояване на съвестта.
Следователно теолингвистичният модел предпоставя амбивалентна стойност
по отношение на формирането на социолингвистичния дискурс на църковната
общност и в този ред на мисли само църковното говорене има по-отчетливо и
позитивно отражение върху съвременното говорене и може да креира когнитивен принос при структурирането на културния модел.
Богословският език е в постоянна криза (криза – съд), защото на този език се
говори за Бог, Който е Необясним и Неизречим. Кризата обаче държи езика в
постоянно напрежение, изисква ангажираност и отговорност. Понякога богословите не си дават сметка за това, че езикът им трябва да е актуален, да
интерпретира Евангелието и християнското учение в съответствие с културните и философски нагласи на съвременния човек, за да бъдат те разбрани от
него. Липсата на такава актуалност се вижда в недостатъчната присъственост на богословието в обществения дебат. Неприятен е фактът, че днес
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християнският мисловен корпус е игнориран в социален и философски контекст,
липсва интегриране на църковното говорене в културното пространство. Въпреки факта, че православната литература и православното говорене обогатяват всеки един език, у нашия съвременник съществува една предварително
изградена нагласа за неглижиране на църковното послание, един „култивиран”
инстинкт за несериозно възприемане на смисъла му. Като че ли наистина е настъпило посттеологическото време, щом сме свидетели на маргинализация на
богословските теми, защото за Бога не се говори с богословска оживеност и
интелектуална чувствителност, с религиозна последователност и пастирско
смирение – Бог все повече е повод, а не причина на богословското (църковно) говорене (Prcela, F. 2013). Може би това се дължи исторически на острия полемичен
език на безплодното апологетическо богословие от миналия век. Богословието
често се е намирало в ситуация на липса на смислено оценяване на културния
дискурс. Разбира се, не е отговорност на Църквата просто да създава култура,
тя, както казахме, е тук, за да благовести за Царството Божие и с това да
даде принос за развитието на културата, за интегрирането на теологическото
знание в обществения светоглед. Говорим за инкултурация, за вътеловяване на
християнството в конкретната култура (Vujica, B. 2013) – нещо, което в исторически план е присъщо за природата на Църквата – нейното послание винаги
е насочено към преобразяване на културата на живеене, към преосмисляне на
позиции и идеи. Обсъждането в религиозен контекст на която и да е обществено значима тема би трябвало да направи невъзможни нейната идеологизация
и радикализация. В днешното неспокойно време всички си даваме сметка с колко
отговорност са натоварени представителите на официалните църковни и академичните богословски среди. За никого не е тайна, че думите са опасни, те
имат тайнствената сила да предизвикат чувства, мисли и дела, както прекрасни, така и най-лоши. Чистият християнски език за съжаление не е имунизиран
срещу идеология и думи на омраза (Kuburić, R. 2011).
Светът като че ли изчерпва кредита на търпение към християнската общност.
В някои житейски ситуации християнинът, проповедникът, мисионерът може би
приличат на пришълци от друг свят, възприемат се от хората като шутове
и ексцентрици. Светът е вкарал богослова в рамка, в някакъв вид изолатор, и
каквото и да говори той, ще се сблъска с един и същи отглас – мъчителна незаинтересуваност. (Тук можем да припомним, че Павел Евдокимов е молил Бог
благовестието да предизвика каквато и да е реакция, само не и сблъсък с апатично мълчание. (Матић, З. 2008).) Има много причини за това недоверие и от
едната, и от другата страна. Християнският живот предполага едно постоянно пребиваване в есхатологичната радост от освобождаването от веригите
на греха и смъртта, които поробват човека. Но освен от греха и смъртта в
строго опитно-подвижнически план Църквата призовава и за освобождаване от
изолационизма на затворения консервативен традиционализъм. Става въпрос
за негативния контекст на историческата традиция, която поставя бариери
между хора и култури. Традиция, която „агресивно” блокира креативността със
силата на аргумента, че щом нещо никога досега не се е случило, то не може
да се разглежда в богословска перспектива (Јовић, Р. с. 6). Така, като игнорира
съвременната проблематика и паразитира върху позитивния исторически опит,
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традиционалисткото религиозно течение си измисля свои, неактуални въпроси, чието поставяне често провокира неприятни и дискомфортни ситуации. То
не желае да изследва определени теми, като че ли те са „свещени” и ще бъде
извършено светотатство, ако това се случи. „Тенденцията теологът да бъде
непрекъснато по следите на онова, което е най-старо и най-оригинално… превръща теологията в археология”, казва много точно и на място бившият папа
Бенедикт ХVI (Ratzinger, J. 1995: 95). Ярък принос във формирането на това
дискомфортно пространство има митологизацията на езика. Става въпрос за
религиозното говорене, което е подчинено на култовата обредност, а не на
опита от срещата с личния Бог и свидетелството за това. То по парадоксален
начин прави невъзможно възприемането на евангелската вест от съвременния
човек, тъй като не формулира послание, а само доктринална форма на молитвен
текст, в повечето случаи на църковнославянски език. Това за съжаление възпрепятства живия диалог, чрез който единствено човек може да бъде подтикнат
към покаяние, подвиг и духовна борба. А църковният език трябва да е „подчертано прагматологичен и това му измерение го прави проява на истината за
онтологичното свързване на материалното и историческото битие с Христос,
което може да бъде разбрано докрай само в контекста на еклисиалния опит, т.е.
от опита на евхаристийното общение в църковното Тяло Христово” (Тутеков,
С. 2013). Определено резистентна е теорията, че църковнославянският език е
обгърнат от умерено количество свещен мрак, който защитава сакралното слово от стихийността на човешкия (раз)ум. В този контекст непонятността се
изтъква като необходима характеристика на свещения текст – едно очевидно
дохристиянско, или по-скоро, гностическо схващане на сакралността като нещо
езотерично (Реморов, И. 2007). Открито можем да заявим, че зад всеки опит
за сакрализация на непонятен за съвременния човек език прозират съмнения за
пасивност и двуличие.
А говоренето в религиолекта наистина е суетно, ако не провокира човека да
изследва всички екзистенциални въпроси – от това как да напълни хладилника и
какво да отговори на любознателното си дете, до търсенето на смислени отговори на основните въпроси на човешкия живот – за смисъла, предназначението,
за Бога и Творението. Усещането за Богооставеност на нашия съвременник е
следствие на лишеност от предизвикателство. Богооставеността не е случайност, а състояние.
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ЗА ИСТОРИЯТА НА ЕДНА
ЦЪРКОВНА ИСТОРИЯ, ИЛИ ЗА
ЦЕЗАР БАРОНИЙ И НЕГОВИЯ ВЕК
През 1588 г. в Рим е публикувана първата от дванайсетте части на монументалния труд на Цезар Бароний, озаглавен Църковни анали от Рождество Христово до 1198 г. (Annales ecclesiastici a Christo nato ad annum 1198). Последната,
дванайсeта част на труда на Бароний излиза в 1607 г. – годината на неговата
смърт. Изданието е във фолио-формат. Един век по-късно, през 1707 г., в гр. Лука
започва преиздаването на Църковните анали на Бароний, като сега те са преформатирани и излизат в 37 тома.
Първоначално трудът на Цезар Бароний бил замислен като отговор от страна на
дейците на Контрареформацията на друг голям корпус – История на Христовата
църква (Historia Ecclesiae Christi). Той е дело на група немски богослови лутерани
от Магдебург и е публикуван в периода от 1559 до 1574 г. в 13 тома, като всеки
том е посветен на историята на Църквата в рамките на едно столетие, от нейното раждане до 1298 г. Многотомната История на Христовата църква, популярно наричана и Магдебургските столетия, дава реформистката интерпретация
на църковната история. Римокатолическата църква пък не закъсняла да я дамгоса като opus pestilentissimum (букв. „най-вредителски труд”). От друга страна,
по-късните римокатолически богослови и църковни историци издигат автора на
Църковни анали Цезар Бароний на пиедестал, като го поставят редом с Евсевий
Кесарийски – съвременник на Константин Велики и автор на първата история на
Църквата: двамата са определяни като „бащите на църковната история”.
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Въпреки че допуска редица неточности по отношение на Източноправославната
църква, Бароний наистина е голям историк. Любопитното обаче е това, че в
по-ранните си години той никак не обичал историята и предпочел да се посвети
на правото; в един по-късен момент започнал да изнася популярни лекции върху
църковната история по искане на своя наставник Филипо Нери. Едва в зряла възраст се заел сериозно с написването на история на Църквата – така, както тя
трябвало да бъде интерпретирана от гледната точка на Рим.
Не по-малко интересни са обстоятелствата, които пряко или косвено довели
до написването на този огромен исторически труд. Това е времето, когато
Римокатолическата църква най-сетне решила да стегне редиците си и да даде
решителен отпор на идеите на Реформацията. В тази атмосфера се вписва
и ексцентричната фигура на Филипо Нери – основател на „Конгрегацията на
ораторианците” и духовен наставник на Цезар Бароний (или Чезаре де Бароно,
каквото е рожденото му име). Затова нека да обрисуваме, макар и в най-едри
щрихи, историческия контекст, в който се явили на бял свят Църковните анали
на Бароний.

***
На 18 февруари 1546 г. приключил земния си път Мартин Лутер – бащата на
протестантската Реформация, който имал смелостта да оспори не само някои практики на Римокатолическата църква, като например продажбата на индулгенции, но и основни нейни постулати, вкл. и този за непогрешимостта на
папата. Само два месеца преди това, на 13 декември 1545 г., в Тренто (лат.
Тридентум) – по онова време свободен град в Свещената Римска империя – бил
открит т.нар. Тридентски събор, символ на набиращата сили в Южна Европа
Контрареформация, в който взели участие предимно италиански и испански епископи. (Французите бойкотирали събора почти през цялото време, като тяхната
делегация, водена от кардинала на Лотарингия – Шарл дьо Гиз, пристигнала в
Тренто едва през ноември 1562 г., почти седемнайсет години след откриването
на събора и една година преди закриването му.)
Съборът бил свикан от папа Павел III (1534–1549) в отговор на разпространяващите се из Северна и Централна Европа идеи на Реформацията. С две прекъсвания от по няколко години той продължил работата си чак до 4 декември 1563 г.,
като след смъртта на Павел III формално бил председателстван от още двама
наместници на св. Петър – Юлий III (1550–1555) и Пий IV (1559–1565). В действителност нито един от споменатите трима папи не присъствал лично на
съборните заседания. По изричното настояване на свещения римски император
Карл V (1519–1556) те били представлявани на събора от свои легати.
Макар с известни прекъсвания да заседавал цели 18 години, в крайна сметка Тридентският събор постигнал двете си основни цели: постулатите и практиките
на протестантите били обявени за еретични и съответно – анатемосани, а по
всички спорни и неясни въпроси от учението на Римокатолическата църква били
направени нужните разяснения и уточнения; приети били и решения относно ре-
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формирането на дисциплината и администрацията на самата Римокатолическа
църква.
Още преди да е приключил съборът в Тренто обаче, в духовния климат на Рим
вече се чувствала известна промяна: през 40-те и 50-те години на XV в. там се
възцарил дух, доста по-различен от този по времето на Борджиите в началото
на века. В немалка степен тази промяна се дължала на папа Павел III – толкова
отявлен и неотстъпчив контрареформист, че заседанията на Тридентския събор
трябвало да бъдат преустановени за няколко години, тъй като протестантите
отказвали да се явят на съборните заседания заради крайните позиции на папата, отстоявани от неговите легати. Съборът възобновил работата си едва
след като той си заминал от този свят.
Не че самият Павел III на младини не се бил възползвал от разгулните римски
нрави по времето на папа Александър VI (1492–1503) – преди това кардинал
Родриго Борджия. Последната голяма любов на застаряващия Родриго била младата и красива Джулия Фарнезе, или „Христовата невеста”, както двусмислено я наричали гражданите на Рим. Самата тя била омъжена за един грозен и
кривоглед мъж, Орсино Орсини – безличен представител на някога могъщата
фамилия Орсини. Бракът по никакъв начин не пречел на връзката  с кардинала,
който по-късно станал папа и продължил да я дарява с любовта си. Наред с другите облаги, които папската метреса Джулия успяла да издейства за роднините си, в т.ч. и за съпруга си, в 1493 г. тя издействала и високия църковен сан
кардинал-презвитер за брат си Алесандро Фарнезе – по онова време 25-годишен
младеж, на когото римското гражданство вече било измислило прякора Борджиевия шурей. Сега започнали да го наричат и „кардинал Френьезе”: игра на думи с
фамилното му име „Фарнезе” и прилагателното, образувано от думата „френя”
(итал. „жена за развлечения”), или в свободен превод – „кардинал Метресин”. В
унисон с тогавашните нрави младият кардинал също имал метреса и от нея се
сдобил с пет деца – трима синове и две дъщери. До края на дните си той щял да
обсипва с титли, постове, пари и имоти не само децата, но и внуците си, като
в проявите си на непотизъм нямало да отстъпва по нищо на своя някогашен
покровител – Александър VI (или Родриго Борджия).
Когато на 66-годишна възраст обаче кардинал Алесандро Фарнезе седнал на
престола на св. Петър под името Павел III, от някогашния лекомислен младеж нямало и следа. Той се бил превърнал в строг и аскетичен защитник на Църквата.
От друга страна, Павел III бил принуден да следва една политическа линия, която
силно се различавала от тази на неговия предшественик – Климент VII (1523–
1534). Племенник на самия Лоренцо Великолепни, флорентинецът Джулиано де
Медичи (по-късно – папа Климент VII) бил не само ерудиран хуманист, но и ловък
дипломат, а благодарение на произхода си – и с връзки с високопоставени личности из цяла Европа. Но точно неговата намеса като глава на Папската държава
във войните, които Франция и някои италиански градове-комуни водели срещу
Испания, в крайна сметка довела до катастрофата, наречена „Разграбването
на Рим”. На 6 май 1527 г. войските на император Карл V Хабсбург (или Карлос I
Испански) нахлули във Вечния град. Голяма част от защитниците на Рим, в т.ч.
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швейцарската гвардия на папата и римската милиция, били убити при защитата
на града или екзекутирани впоследствие. После започнало разграбването на Рим.
Папата успял да се укрие в Кастел Сант Анджело, но по-късно трябвало да плати огромен откуп за свободата си и да отстъпи на Хабсбургите няколко града
от Папската държава. (Мисълта за ново нахлуване на имперски войски в Рим и
за повторно затворничество на папата продължила да всява страх у римляните
още десетилетия наред.) И сякаш убийствата и пълното разграбване на града,
в т.ч. и на хранителните му запаси, не представлявали достатъчно бедствие за
оцелелите му жители, та скоро след това заради многото разлагащи се трупове
по улиците избухнала поредната чумна епидемия в Рим.
Такава била обстановката, в която – след смъртта на Климент VII през септември 1534 г. – Павел III заел Апостолическата катедра. Той също имал високо
образование на хуманист, получено в Пиза и по-късно – във Флоренция, в двора
на Лоренцо Великолепни. Новият папа обаче се стараел да не дразни излишно
императора „дон Карлос”, като едновременно с това осъзнавал, че Папството
трябва най-сетне да обърне внимание и на ставащото от другата страна на
Алпите – на действията на протестантите, които, общо взето, били игнорирани от неговия предшественик Климент VII. Като първа стъпка в борбата с еретиците папата учредил т.нар. Римска инквизиция (1542 г.) – институция, чиято
основна задача била да се бори с отклоненията от правата вяра. Свикването
на Тридентския събор пък било предшествано от един поместен (Латерански)
събор в Рим и два неуспешни опита за свикване на икуменически събор. И когато
най-накрая такъв събор бил свикан в Тренто, императорът Карл V забранил на
Павел III лично да присъства на него.
Междувременно идеите на т.нар. Протестантска реформация добивали все
по-голямо разпространение в Европа. Заедно с това обаче се засилвали и противоречията между нейните водачи – най-вече на доктринална основа, но и по
отношение на някои практики. Мартин Лутер не можел да се съгласи във всичко
с швейцареца Улрих Цвингли, а по-късно влязъл в сблъсък и със стария си приятел
и съратник Филип Меланхтон. Установилият се в Женева французин Жан Калвин
пък започнал да налага едни толкова крайно пуритански норми на живот, че в
града дори било забранено да се свири на музикални инструменти. Или както
щял да напише Волтер два века по-късно, „ако те отхвърляха безбрачието на
свещениците и отваряха вратите на женските манастири, това се правеше
само за да превърнат цялото общество в манастир. Всякакви веселби и забави
бяха изрично забранени от тяхната религия”. (Може би в този упрек на Волтер
се съдържа намек и за това, че самият Мартин Лутер през 1523 г. помогнал на
12 монахини да избягат от един цистериански манастир, като ги скрил в празни
бурета за херинга, а по-късно се оженил за една от тях – 15 години по-младата
от него Катарина, която му родила шест деца.)
По същото време в рамките на Римокатолическата църква били основани няколко
нови „общества”, които започнали бързо да набират привърженици. Например в
Париж било основано „Обществото на Иисус”, което по-късно станало известно
като Орден на йезуитите. В Киети (лат. Теате) в Централна Италия била ос-
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нована „Конгрегацията на редовите свещеници на Божието провидение”, която
по-късно прераснала в Орден на театинците. По нейния модел в Милано било основано обществото на „Редовите свещеници на ап. Павел”, които били наричани
и варнавити по името на тяхно седалище, манастира „Св. Варнава”. В Рим пък
се появила „Конгрегацията на ораторианците” начело с Филипо Нери: тя също
представлявала своего рода асоциация на енорийски свещеници, обединени около
каузата да се просвещават широките маси в евангелските принципи и християнския начин на живот. Без тези нови формирования изрично да си поставяли за
цел провеждането на вътрешни реформи в Църквата, тяхната дейност практически била насочена към премахването на установилите се вредни практики и
връщането на миряните в правия път на вярата. Павел III не можел да не реагира
на всички тези предизвикателства – както на тези, които идвали отвън, така и
на тези, произлизащи от редиците на самата Римокатолическата църква.
В този контекст се вписва необикновената личност на Филипо Нери, а също – и
на неговия последовател и наследник начело на „Конгрегацията на ораторианците” Цезар Бароний. Нери, наричан още и „веселият светец”, бил флорентинец
по произход с добро за времето си образование. На 18-годишна възраст той бил
изпратен при свой богат чичо в Южна Италия, за да помага в търговските
му дела и евентуално да го наследи. За разочарование на баща си – известен
юрист, младежът скоро напуснал работата при чичо си и заминал за Рим, където се посветил на духовни дела. (В това отношение жизненият път на Нери
си прилича с този на неговите съвременници Мартин Лутер и Цезар Бароний:
двамата също разочаровали бащите си, като въпреки университетското си образование по право се отказали от възможността за юридическа кариера и се
заели с църковни дела.) Нери прекарал в Рим 17 години, отдаден на милосърдна
работа за бедните и болните, без да е свещеник. Едва на 36-годишна възраст
той бил ръкоположен в духовен сан.
Дълго преди това обаче Филипо Нери и неговите съмишленици били учредили
неформално общество, което се събирало в една зала (или оратория). Там се
изнасяли беседи върху църковната история и християнския морал, пеели се религиозни химни и се изпълнявали музикални произведения, четели се пасажи от Св.
писание. Членовете на това общество, което започнало да се нарича „Ораторията”, били енорийски свещеници и миряни. С нарастването на броя на ораторианците възникнала и нуждата от ново място, където те да правят сбирките си.
Била им дадена малката енорийска църквица „Санта Мария ин Валичела”, но и тя
се оказала недостатъчна. Те я съборили и на нейно място построили по-голяма
църква, която населението на Рим започнало да нарича Новата църква (ит. Киеза
Нуова). През 1575 г. с папска була била официално учредена „Конгрегацията на
ораторианците”. Неин пръв супериор станал Нери, който след кончината си бил
наследен на този пост от Бароний.
Житейският път на Бароний в редица отношения напомня на този на неговия наставник Нери. Чезаре произхождал от неаполитанския клон на някога могъщата фамилия Де Бароно. Семейството му живеело в малко градче на около стотина километра от Рим. Бащата бил провинциален юрист, който силно желаел синът му да
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го наследи в професията и затова го изпратил да учи право в Неапол. Но тъй като
по това време градът се намирал под властта на испанските Хабсбурги, по време
на Френско-испанската война в него избухнали безредици. Това принудило младежа
да напусне Неапол и да се премести в Рим, където завършил образованието си с
докторат по право. Чезаре пишел и нелоши стихове. Срещата му с Филипо Нери
обаче довела до коренен поврат в живота на Чезаре де Бароно. Макар младежът
да не изоставил веднага следването си по право, в крайна сметка решението му
да се отдаде на благотворителност и просвещаване на масите в евангелските
принципи довело до това, че той изгорил както стихосбирката си, така и дипломата си на юрист. Дори пожелал да стане монах от Ордена на капуцините, но
по-възрастният му приятел Нери го разубедил. Бащата на Чезаре пък бил толкова
ядосан на сина си, че спрял издръжката му. В продължение на няколко години младежът бил принуден да живее на издръжката на един от приятелите на Нери.
Цели шест години Чезаре водел полумонашески живот, а негово семейство била
малката общност от свещеници и миряни, която се събирала в залата на болницата „Сан Джироламо дела Карита”. (Както вече беше споменато, „Конгрегацията на ораторианците” води началото си и съответно названието си от
въпросната зала, или оратория.) Самият Нери бил силно притеснен от протестантската интерпретация на църковната история. Затова още през 1558 г.
той възложил на 21-годишния Чезаре да изнася беседи по история на Църквата
на сбирките на ораторианците. Бароний никак не обичал историята, както вече
казахме, но се подчинил на искането на своя наставник. В 1564 г. младият мъж
най-сетне бил ръкоположен в свещенически сан, но в действителност бил положил клетва за смирение и подчинение на Нери дълго преди това.
Бароний изнесъл два цикъла от беседи по църковна история още преди да бъде
ръкоположен в духовен сан. През следващите 23 години той щял да изнесе още
пет цикъла лекции на тази тема – факт, който несъмнено допринесъл за разширяването на познанията му по църковна история. Нещо повече: това породило у
Цезар Бароний, както той вече се подписвал, засилен интерес към историята.
Прекарвал доста време из библиотеките в Рим, където се запознавал с документи, които до този момент били останали неизвестни за публиката. Проявявал
интерес и към монети, печати, надписи и всякакъв друг вид изворов материал.
Заниманията на Бароний обаче не се изчерпвали само със заниманията му с извори, които сам той откривал в Рим. Благодарение на обширната си кореспонденция със свои съмишленици от цяла Европа, Цезар Бароний успял да събере доста
допълнителен материал. Разбира се, работата му като енорийски свещеник в
църквата „Сан Джовани деи Фиорентини” също му отнемала доста време и сили.
Тогава се проявили и първите му здравословни проблеми. Строгите ограничения
в хранителния режим на Бароний, налагани му от неговия надзорник Нери, довели
до появата на сериозно стомашно-чревно заболяване. На всичкото отгоре, на
Бароний рядко му се отдавала възможност да спи повече от четири-пет часа на
денонощие. Всичко това го довело до голямо физическо изтощение.
Въпреки умората и разклатеното си здраве обаче Бароний се отдавал с все
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по-голяма страст на историческите си изследвания. И след като „Конгрегацията” най-накрая получила каноническото си признание посредством нарочна
папска була (15 юли 1575 г.), той се преместил да живее в новопостроената
по-голяма църква „Санта Мария ин Валичела” – новия дом на ораторианците. Там
той продължил да води същия изтощителен начин на живот, както преди.
В началото на 80-те години на XVI в. Бароний решил, че вече може да започне
да публикува своя труд по история на Църквата. В 1584 г. обаче, точно когато
той подготвял работата си за печат, папа Григорий XIII (1572–1585) му възложил
да направи редакция на т.нар. Римски мартирологий. Работата не търпяла отлагане, тъй като въвеждането на Григорианския календар в 1582 г. било довело
до объркване в датите на църковните празници, а и с течение на времето различните преписвачи били успели да натрупат доста грешки в цялостния текст
на мартирология. На Цезар Бароний му се наложило да посвети цели две години
на изследователска работа, за да изправи повечето грешки. Неговите корекции
и бележки били отбелязани в първото ново издание на Римския мартирологий –
Martyrologium Romanum, cum Notationibus Caesaris Baronii (Рим, 1586 г.). Във второто допълнено издание от 1589 г. той включил и поправките на някои грешки,
които били останали незабелязани в предишното издание.
След като свършил всичко това, Бароний отново могъл да се заеме с подготовката на своята църковна история за печат. Но работата вървяла твърде бавно. Наложило му се съвсем сам да преписва на чисто монументалния си труд. Братята
от „Конгрегацията” в Рим не били в състояние да му окажат каквато и да е помощ
в това отношение. Сътрудниците от Неапол, към които той се обърнал за редакция на текста, се оказали некомпетентни и мудни. После той пак сам-самичък
трябвало да изчете коректурите. Печатарите също му създавали проблеми, тъй
като работели бавно и некачествено. И все пак през пролетта на 1588 г. първият
том на Църковните анали най-сетне се появил на бял свят. Той веднага привлякъл
вниманието както с голямото количество информация, събрана в него, така и с
ерудирания стил на изложението си. В него богословието оставало, общо взето,
на заден план, докато акцентът бил поставен върху историята на Църквата през
първите години от основаването . Не на последно място, появата на първия том
от Църковните анали на Бароний била възприета и като един вид възмездие за
хулите, които протестантите отправяли към Папството, докато в същото време
изглеждало, че славата на „Магдебургските столетия” на реформистите помръква. Книгата на Бароний започнала да получава положителни отзиви и похвали от
високопоставени лица – както светски, така и църковни. Продажбите вървели добре, постъпвали заявки за превод на почти всички западноевропейски езици.
Окрилен от успеха, Бароний решил, че трябва да издава по един том на година.
Вторият том от Църковните анали обаче излязъл едва в началото на 1590 г.
През всяка от следващите четири години наистина се появявал по един том от
Аналите, но седмият том излязъл едва в края на 1596 г. Следващите пет тома
излизали на още по-големи интервали, чак до 1607 г., когато през последната
година от живота си Бароний успял да издаде и дванайсетия том на своя труд.
Така историята на Църквата била доведена до 1198 г., т.е. до възкачването на
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папа Инокентий III (1198–1261) на Апостолическия престол.
Но защо издаването на Църковните анали отнело близо двайсет години от живота на Цезар Бароний? Причината за това забавяне се крие в неговата работа
като църковен деятел, натоварен с множество задължения и издиган последователно на редица постове. През 1593 г. той наследил стария и доста болен Нери
на поста супериор на „Ораторията”, а след кончината на някогашния си наставник през 1596 г. бил преизбран на този пост за още един тригодишен мандат. По
същото време Бароний, който бил и изповедник на Климент VIII (1592–1605), бил
ръкоположен от този папа за кардинал-презвитер. Това, че трябвало да се премести да живее във Ватикана и дори от време на време да напуска Рим заедно с папската курия, никак не допадало на Бароний, тъй като го откъсвало от работата
му по Аналите. На пръв поглед малка компенсация за забавянето на историческия
му труд представлявало назначението му за библиотекар на Ватикана в 1597 г.
Това му давало възможност да продължи изследователската си работа върху
църковната история, разполагайки с богата документална база. Очакванията на
Бароний за спокойни научни занимания обаче не се оправдали: освен всичко друго
той бил натоварен да отговаря и за новоучредената печатница на Ватикана.
Бароний не бил подминат и от политическите страсти на деня. Той си навлякъл
неприязънта на Филип II Хабсбург с това, че се противопоставял на опитите на
испанския крал да установи контрол над Папството, като в същото време се
застъпвал за френския крал Анри IV, който бил главен противник на Филип II и
бил отлъчен от Църквата. Раздразнението на испанския монарх от поведението
на Бароний стигнало дотам, че Църковните анали били забранени от Испанската инквизиция. Но пък и Бароний не скланял глава пред испанците, въпреки че по
това време испанският крал бил най-силният европейски владетел. Напротив,
той публикувал трактат върху монархията в Сицилия, в който застъпвал тезата, че Папската държава има по-голямо право да упражнява власт над Сицилия и
Неапол, отколкото Испания. С това Бароний направо влудил не само Филип II, но
и наследника му – Филип III. В тази напрегната обстановка Бароний се утешавал
с това, че влиянието на испанските крале над папската курия ще попречи за
избирането му за папа – пост, който той имал реален шанс да спечели, но който
никак не желаел, защото искал да довърши работата си по Аналите. Бароний се
намесил и в т.нар. Венециански интердикт, който траел две години – от 1605 до
1607 г. – и не само довел до скъсване на отношенията между Венеция и Рим, но
и до още по-активна намеса на Франция и Испания в италианските дела.
През 1607 г. Бароний имал видение: то му подсказало, че това ще е последната
година от живота му. Затова той се преместил да живее в Ораторията, т.е.
в „Санта Мария ин Валичела”, и побързал да завърши последния том от Църковните анали. На 30 юни 1607 г., на 69-годишна възраст, вече доста болният
Цезар Бароний предал Богу дух. Погребали го там, в „Санта Мария ин Валичела”.
Надживял го неговият монументален труд, в който той – за разлика от протестантите, които твърдели, че Римокатолическата църква е Антихристът и Вавилонската блудница – отстоявал идеята, че Църквата никога в своята история
не се е отклонявала от евангелските си принципи и правата вяра.
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Протойерей Александър Шмеман е роден през 1921 г. в Ревел (Естония).
Скоро след това семейството му се премества да живее в Париж и през
1946 г. А. Шмеман е ръкоположен за свещеник в Руския западноевропейски
екзархат под юрисдикцията на Константинопол в Париж. Първият период
в неговото творчество е свързан с Православния богословски институт
във френската столица, където излиза и първото му известно съчинение – Историческият път на православието. През 1951 г. заедно със семейството си заминава за САЩ, където до смъртта си той е посветен
на изграждането на Американската православна църква и на преподаването в Световладимирската семинария в Ню Йорк, чийто декан е от 1962
г. Вторият период от жизнения му път е свързан с написването на фундаментални съчинения по литургическо богословие, по-известни от които са: С вода и дух, Великият пост, За живота на света и Евхаристия.

Прот. Александър Шмеман

ПАРАДОКСИТЕ НА РУСКОТО
КУЛТУРНО РАЗВИТИЕ:
МАКСИМАЛИЗМЪТ1
Културата е свързана с чувството за мярка – с усещането за собствената
граница. Още древните гърци, създателите на една от най-великите световни
култури, в известен смисъл майка и на нашата съвременна култура, са поставяли в центъра на разбирането на културата понятието μέτριος – прилагателно,
означаващо тъкмо мярка, хармония2, а следователно и природната ограниченост
на всяко съвършенство. А мярата предполага порядък, строй, структура, форма,
съответствие на форма и съдържание, цялостност и завършеност. Очевидно
творците на тази културна традиция са имали разбирането, че най-трудното
в творчеството се състои именно в самоограничението, в признаването на
собствената граница и в своеобразното смирение пред нея.
Същевременно един от парадоксите на руската култура се състои в това, че
още от самото начало най-важната нейна съставна част се е оказало своеобразното отричане тъкмо на това μέτριος – онзи своеобразен патос на максимализма, който се стреми към отстраняване и на мярката, и на границата. Парадоксалността на тази черта се състои в това, че патосът на максимализма е
1

Шмеман, А. „Парадоксы русского культурного развития: максимализм” – В: Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, М.: „Русский Путь” 2012, с. 247-250. Б. пр.
2

Буквално умерен, сдържан, съразмерен; от μέτρον – мярка. Б. пр.
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присъщ тъкмо на самата руска култура. И по-рано, и вън от Русия максимализмът, фанатизмът, отричането на културата в името все едно на какви ценности, много често е довеждало до унищожаването на културни ценности, но това
явно е било проява на нещо, намиращо се вън от културата, на антикултурното.
У нас пък – и точно в това се състои парадоксът – усещането за това, самият
този порив е бил присъщ на самите носители на културата, на нейните творци.
И това е внасяло и продължава да внася особена поляризация вътре в самата
култура, прави я чуплива и често спорна – дори в буквален смисъл призрачна.
Източниците на този максимализъм трябва да бъдат търсени във възприемането от Древна Русия на византийското християнство. За смисъла и значението
на този така основополагащ факт от руската история са написани стотици
книги; по един или друг начин той винаги е стоял в центъра на руските спорове
и търсения. Особеното негово значение за съдбините на руската култура ни
заставя да се обръщаме към него отново и отново.
Ще се спрем само на една от страните на това явление, която ще ни помогне
и да обясним постоянното напрежение в руското културно самосъзнание – постоянното му обръщане към някакъв наистина избухлив максимализъм. Много са
руските историци, които отбелязват факта на сравнително лекото приемане
на християнството от Русия в неговия византийски облик. Много по-рядко обаче
се обръща внимание върху това, че в процеса на това приемане е било усвоено
далеч не всичко, което влиза в понятието за християнски византинизъм.
Коренната разлика между „византийския и руския варианти на християнството”
се е заключавала в това, че християнска Византия е била наследница на така
богатата и така дълбока гръцка култура, докато с подобно културно наследство
Киевска Русия не е разполагала. За византиеца християнството е било увенчаване на една дълга, сложна и безкрайно богата история, било е оцърковяване на
цял един свят на красотата, мисълта и културата. Древна Русия не е могла
да има такава културна памет и такова чувство за увенчаване и завършек.
Естествено, при това положение присъщият на християнството максимализъм
е бил възприеман различно във Византия, от една страна, и в Русия – от друга.
Това, че християнството е максималистично, е нещо, за което не се и налага
да се спори. Цялото Евангелие е построено върху максималисткия призив: „Първом търсете Царството Божие”3, върху предложението да захвърлиш и да се
отречеш от всичко и всичко да пожертваш – в името на идващото в края на
времето, на Царството Божие. И не може да се говори, че християнска Византия
по някакъв начин е „минимализирала” този призив, че е смекчила неговата категоричност. В разработената от Византия обаче сложна система на християнското учение максимализмът на това учение е представен в една своеобразна
йерархия на ценностите, в която са намерили място, а така по някакъв начин
са били и оправдани и ценностите на този свят, и на първо място ценностите
на културата. Целият свят е бил сякаш покрит от величествения купол на
3

Мат. 6:33. Б. пр.
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Света Софя – Премъдрост Божия, изливаща своята светлина и благословение
над целия живот и над цялата култура на човека. Куполът на киевската „Света
Софя” обаче, построен според византийския образец и вдъхновение, е нямало
какво, в собствен смисъл, да покрива и да благославя – древната, едва-що появила се Киевска Русия не е притежавала никаква йерархия на ценностите, която
да се е налагало да бъде съгласувана с максимализма на Евангелието. За това
сложно, но и стройно съотнасяне на културата към християнския максимализъм,
което представлява самата същност на християнска Византия, в Русия не е
имало нито място, нито материал, тъй като там не я е имало една от съставните на това съотношение, а именно – старата, богата и задълбочена култура.
На древна Русия не  се наложило да преживява дългия, сложен и често особено
мъчителен процес на съгласуване на културата с християнството, на християнизацията на елинизма и на елинизацията на християнството – процеси, белязали цели пет-шест века от византийската история. Древна Русия почти не
е имала история. Което на свой ред означава, че византийското християнство
е било възприето в Русия едновременно и като вяра, и като култура, както и
че по този начин присъщият на християнската вяра максимализъм се е оказал
практически и една от главните основи на новата  култура.
Приемайки византийското християнство, Русия не се е поинтересувала нито от
Платон, нито от Аристотел, нито от цялата традиция на елинизма – от нищо
от онова, което оставало жива и жизнена реалност за християнска Византия.
Древната Русия не е отдала и частица от своята душа, от своето внимание и
своя интерес на византийската култура. Историците подчертават, че независимо от изобилието на своите и църковни, и политически връзки с Константинопол
Русия с цялата си душа се устремила не към него, а към Йерусалим и към Атон.
Към Йерусалим, като място на реалната история на Христос – на Неговото
унизяване и Неговите страдания, а към Атон, към монашеската планина – като
към място на реалния християнски подвиг. Че образът на евангелския – разпнат
и унизен Христос, заедно с образа на героя монах, с образа на подвижника – са
пронизали руското самосъзнание много повече от всичките тънкости на византийската догматика и от цялото великолепие на византийския църковно-културен свят. По един наистина удивителен начин руското християнство започнало
без своя школа и школска традиция, а руската култура някак си на момента се
оказала съсредоточена в храма и в богослужението.
Разбира се, започнала да се създава и руската християнска култура. Едно е обаче,
когато храмът се е строял в центъра на древния – оплоден от културата – гръцки град, в който една от задачите му се оказвала в съединяването на културата
с християнството, в християнизирането на тази култура, и съвсем друго, когато
същият този храм се оказал всичко: и вяра, и култура. А така именно се случило в
Русия. Нейната култура, нейната същинска култура, се оказала съсредоточена в
храма, където в същност на тази култура се превърнало, така да се каже, самоизобличаването, призивът към онзи максимализъм, който изисква отказ от света.
И всичко истинско, всичко, което е и прекрасно, и велико в древноруската култура
е, едновременно с това, и призив да избягаш, да се отречеш, да се освободиш. Или
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пък ако не избягаш, да отдадеш силите си за построяването на едно последно,
съвършено, изцяло устремено към небето и чрез небето живеещо „царство”, в
което всичко без остатък да бъде подчинено на едното потребно.
Ето така максимализмът се превърнал в съдба и на руската култура, и на руското
културно самосъзнание. Не само в миналото, но и по-късно – когато непосредствената връзка между християнството и културата се оказала прекъсната – по-малко
от всичко него го вдъхновявала културата като мярка, като граница и като форма.
В някакъв смисъл може дори да се каже, че у нас – в Русия – не е възникнало, не се е
формирало самото понятие за култура: за културата като съвкупност от знания,
от ценности, паметници и идеи – съвкупност, която бива предавана от поколение
на поколение, за съхраняване и за преумножаване, а заедно с това и като мерило за
творчество. Защото християнската култура, която намерила своя израз в храма, в
богослужението и в бита, по самата своя природа се оказала чужда на идеята за
развитие и за творчество, защото се превърнала в сакрална и статична, изключваща съмнението и търсенето; и у нас не е имало никаква друга култура освен тази.
А затова и тук всяко творчество, всяко търсене и промяна са били чувствани
като бунт, почти като кощунство и анархия, и по този начин никога същността
на културата не била разбрана като творческа приемственост. [Всеки творец
се оказвал заедно с това и революционер – той можел да твори и да създава нещо
принципно ново единствено върху развалини, отказвайки да допусне каквото и да
било развитие, каквото и да било преразглеждане на изграденото от него.]
Такива са източниците на максимализма – като отричане на мярата и границата, – с които толкова често ни се налага да се сблъскваме в сложната диалектика на руското културно самосъзнание. И този максимализъм не е успяла да
изкорени дори Петровата културна реформа, така рязко приобщила Русия към
западната културна традиция. И тук също може да се говори за знаменателен
парадокс: за това, че едно от производните на това приобщаване към западната култура – великата руска литература на ХIХ в. – се е оказала за Запада онзи
фактор, който отвътре взривява именно мярата и ограниченията на западната
култура, че е въвела в нея взривното вещество на такова търсене, на такива
прозрения и напрежение, които подкопават нейното стройно и оразмерено здание.
Знаменитите думи за руското момче, което, получило карта на звездното небе,
половин час по-късно я връща поправена4, не са лишени от дълбока правда. Руснаците след Петър се оказват изумителни ученици. За по-малко от столетие
цялата техника на западната култура е усвоена от Русия. Но учениците, след
като се научили, по естествен път и почти безсъзнателно се завърнали към
това, което е било заложено в тях още от самото начало, а именно към този
максимализъм, който на Запад е бил почти изцяло обезвреден благодарение на
4

Имат се предвид думите на Альоша Карамазов (виж: Братя Карамазови, ч. 4, кн. 10, гл. 6): „… Неотдавна
прочетох отзива на един задграничен немец, живеещ в Русия, за нашата днешна учаща се младеж, който казва: „Покажете на един руски ученик карта на звездното небе, за която той дотогава не е имал никакво понятие,
и той утре ще ви я върне цялата коригирана”. Никакви знания и беззаветно самомнение – ето какво е искал
да каже немецът за руския ученик” (Достоевски, Ф. М. Полное собрание сочинений, т. 14, с. 502).
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вековната умствена и социална дисциплина.
И това се отнася, макар и различно, до всичките три слоя на руската култура,
до трите културни групи, за които говорихме в нашата предишна беседа5 – и
в народната култура, и в тази, която нарекохме технически-прагматична, и накрая, в державинско-пушкиновски-гоголевската култура – навсякъде е видно това
постепенно натрупване на взривния максимализъм, както и усещането за невъзможността да се задоволиш само с културата; може би заради отсъствието в
нея на навиците и на методите, позволяващи да се разрешават възникващите
пред човека въпроси. А това на свой ред ни води към втория парадокс на руското културно самосъзнание – заложения в него минимализъм, противостоящ на
максимализма, за който говорихме днес…

Превод от руски: Борис Маринов

5
А именно в третата, но първата запазена от целия цикъл беседи на отец Александър Основи на руската
култура: „Культура в русском самосознании” [„Културата в руското самосъзнание”] – В: Ежегодник…, с. 242-247.
Б. пр.
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Валентина Кънева

СПОРОВЕТЕ ОКОЛО ПОНЯТИЕТО
ЗА ДОСТОЙНСТВО В
БИОЕТИКАТА
1.
Понятието за достойнство е в центъра на съвременните дискусии в биоетиката. Ожесточените спорове около достойнството се водят както с оглед тълкуването на понятието, така и предвид ролята, която то играе в един дискурс за
човешките права и обвързаната с тях защита на човешкия живот. Разбирането
за достойнство, както и разбирането за личността имат особена тежест в
дискусиите за моралния статус на ембрионите и защитата на ембрионалния
живот, независимо дали тези дискусии са фокусирани върху аборта, употребата
на т.нар. остатъчни ембриони в процедурите за in vitro оплождане, изследванията върху ембрионални стволови клетки и клонирането, предимплантационната
диагностика. Също толкова важна е ролята им при обсъждането на проблемите
около смъртта и умирането, самоопределението и грижата в края на живота.
Аргументи, свързани с човешкото достойнство, очертават ограничителни линии в дебатите за разпореждането с тялото и комерсиализирането на неговите
части съвсем не само в областта на транслантационната медицина. Споровете
около достойнството отново са подети в по-нови дебати върху „подобряването” на човешкото посредством различни технологии в широките граници от
усилването на човешките способности и функциониране (human enhancement) до
преминаването към форми на живот отвъд човешкото (transhumanism).
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Понятието за достойнство, обвързано с определени традиции на философско
мислене, а също и понятие с християнска история, придобива особена важност като етическо и правно понятие в конкретен исторически контекст –
Европа след Втората световна война. Този контекст е пряко обвързан с
престъпленията и унищожаването на човешки живот по време на войната.
Признаването на достойнството на всяко едно човешко същество е провъзгласено в годините след войната за най-важното етическо убеждение, което
е в основата на правната защита на човешкия живот и неотменно присъства в международни документи, в националните конституции и закони. Всеобщата декларация за правата на човека на Обединените нации от 1948 г.
започва с признаването на „достойнството, присъщо на всички членове на
човешкия род, на техните равни и неотменими права”. Член 1 гласи: „Всички
хора се раждат свободни и равни по достойнство и права”, член 3: „Всеки
човек има право на живот, свобода и на лична сигурност”, а член 5 забранява
„жестокото, нечовешко и унизително отношение” по повод на изтезанията.
Също толкова важна роля има уважението към достойнството на личността
и личната неприкосновеност в трите декларации на UNESCO във връзка с
биоетиката1, в Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото
достойнство на Съвета на Европа от Овиедо2, както и в редица документи
на Световната медицинска асоциация (СМА) и Световната здравна организация (СЗО).
Въпреки това в биоетическите дискусии днес са налице мнения, според които
понятието за достойнство е неясно и ненужно понятие.3 Аргументите в подкрепа на такива мнения отпращат понякога към различни културни и религиозни традиции, но много по-често към различните етически възгледи, и особено утилитарните, споделяни от някои участници в дискусиите. Възраженията
всъщност в голяма степен са породени от факта, че аргументи, свързани със
съхраняването на човешкото достойнство, налагат ограничения по отношение
на определени действия, които технологичният напредък в биологията и медицината е направил възможни, както и на развитието на научните изследвания. Така
в посочените по-горе международни документи са налице ограничения за репродуктивното клониране, генните интервенции в зародишни линии, създаването
на химери, пренаталната селекция на пола, както и на действия и практики,
свързани с използването на човешкото тяло и неговите части за извличането
на печалба.

1

Universal Declaration on Human Genome and Human Rights (1997), International Declaration of Human Genetic Data (2003), Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (2005).

2

Конвенция за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината: Конвенция за правата на човека и биомедицината (1997). Конвенцията
е ратифицирана от Народното събрание на Република България през 2003 г. и обнародвана в ДВ, бр. 32 от
12 април 2005 г. Допълнителните протоколи към Конвенцията се отнасят до забраната на клонирането на човешки същества, до трансплантацията на човешки органи и тъкани, биомедицинските изследвания и генните
тестове.

3

Вж. например Мacklin, R. „Dignity is a useless concept”. British Medical Journal, 2003; 327: 1419; Kuhse, H. „Is
there a tension between autonomy and dignity?” In: Bioethics and Biolaw. P. Kemp, et al., (Ed.) Copenhagen: Rhodos
International Science and Art Publishers and Center for Ethics and Law, 2000, Vol. 2, 74.
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Разбирането за човешко достойнство е тясно обвързано с разбирането за личността, както и с разбирането за човешката свобода. Въпреки различните
тълкувания във философската традиция понятието за достойнство е основно
понятие, което отразява собственото ни разбиране за нас самите като човешки същества и за особеността на човешкото съществуване като свободно съществуване, което изисква определено отношение към човека и човешкия
живот. Проясняването на понятието е възможно откъм неговата история и
посредством една философска, етическа и антропологическа рефлексия. Това не
означава обаче, че неговото пренасяне и употребата в редица конкретни контексти в биоетиката би била от само себе си ясна и оправдана. По-скоро към
задачите на философската рефлексия бихме могли да отнесем и изследването
на начина, по който новите технологии отправят предизвикателство към това
себеразбиране, както и на причините, поради които днес то се променя или разширява.
В рамките на този текст ще се съсредоточа върху нормативното съдържание на понятието, доколкото става въпрос за философско и етическо понятие,
което едва отскоро придобива толкова голямо значение в един юридически и
медицински дискурс. За тази цел ще откроя по-важни моменти от неговата
история, като по-подробно ще разгледам разбирането за достойнството и
връзката между автономия и достойнство в Кантовата философия. В рамките на изложението се надявам да проясня и защо е важно понятието да
бъде удържано като нормативно понятие, а също и да очертая ориентирите
по отношение на действието, които Кантовото тълкуване съдържа. Макар и
заслугите на Кант по отношение на разработването на понятието да се признават в съвременната философия, възгледите му за достойнството често
са и критикувани, а разбирането му за автономия не се съгласува в редица
съществени моменти с едно приемано за стандартно тълкуване на автономията в биоетиката.

2.
Като етическо понятие понятието за достойнство не е неутрално – то утвърждава ценността на човешката личност и на човешкото съществуване
като свободно съществуване, неприкосновеността на личността и неразпоредимостта с човешкия живот. Понятието, както е употребявано днес, е егалитарно – изисква признаването на равно достойнство на всеки един, универсалистко – отвежда отвъд особеностите на отделните култури, и е отнесено към
индивидите като личности, при това без оглед на техните актуални качества
и способности, постижения и заслуги.
Краткият преглед на историята на понятието показва, че то не винаги е било
разбирано по този начин. Произходът на понятието насочва най-напред към
учението на стоиците. В съчинението За задълженията Цицерон разграничава
достойнството на човека като човек от личното достойнство, обвързано
със социалния статус и заслугите на отделни личности. И двете употреби
на понятието не са загубили своето значение и до днес. Цицерон говори за
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„превъзходството и достойнството на човешката природа”, доколкото човешките същества са надарени с разум същества, а това ги прави способни
на нравствено определение: „Трябва също да разберем, че природата сякаш ни
е дала две роли: едната е общочовешка, защото всички сме надарени с разум и с онова превъзходство, поставящо ни по-горе от животните, от което
води началото си всичко нравствено и подобаващо и което е изходна точка за
изследването на дълга; а другата е отредена всекиму поотделно”.4 Личното
достойнство е обвързано с високата обществена позиция на държавния мъж, с
негови качества и заслуги, благодарение на които според Цицерон в цялостното му поведение, но най-вече в делата, личи пристойност, която съответства
на високата му упълномощеност. Личното достойнство се мери с тежестта
на отговорността и задълженията, поети в служба на общността.
Християнското учение също утвърждава превъзходството на човека в творението. Достойнството на човека съответства на мястото му в творението
като образ и подобие на Бога и венец на творението като разумно и свободно
същество. Израз на удивлението от Божието творение и най-чудното в него –
човека, откриваме и в най-известния ренесансов трактат, посветен на човешкото достойнство. Според Пико делла Мирандола Бог дал на човека свободата
да бъде ваятел на самия себе си и свободна воля, за да може той сам да избере
какъв да бъде. Неустановеният образ на човека прави възможно собственото
му определение – подобно на хамелеон, на какъвто го оприлича Мирандола, това
изменчиво и преобразяващо се същество само се изгражда и създава; поставено
между небесното и земното – то може както да се възвисява към духовния живот, така и да снизхожда по-долу от човешкото.5
В моралната философия на Кант понятието за достойнство е обвързано с разбирането за човешката свобода като автономия – не като личен произвол, а като
свобода в рамките на собственото морално законодателство на разума, както
и с моралността като връзка между човешките същества. Достойнството е
вътрешната стойност на съществуването на едно свободно същество, която
отличава това съществуване от съществуването на вещите. Срещу само относителната и разменна стойност (цена), която има съществуването на вещите, Кант подчертава абсолютната стойност на човешкото съществуване
като свободно съществуване: „В царството на целите всичко има или цена, или
достойнство. Което има цена, на негово място може да се постави и нещо друго
като еквивалент; което, напротив, е издигнато над всяка цена, следователно не
допуска еквивалент, то има достойнство. Онова, което се отнася до общите
човешки склонности и потребности, има пазарна цена; това, което и без да се
предпоставя някоя потребност, е съобразно с известен вкус, т.е. със задоволство от простата безцелна игра на духовните ни сили, има цена на предпочитанието; това обаче, което съставлява условието, единствено при което нещо
може да бъде цел само по себе си, има не само относителна стойност, т.е. цена,
4

Цицерон, М. Т. За задълженията, I: 105-107. В: Цицерон, М. Т. Избрани съчинения. София: УИ „Св. Климент
Охридски”, 2008, с. 50.

5

Пико делла Мирандола, Дж. Реч за достойнството на човека. – Философски преглед, 1/1991, с. 62-85.
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а вътрешна стойност, т.е. достойнство”6. Това разбиране почива на допускането, че разумната природа е цел сама на себе си, а единствено мислимата цел
за човешкото същество би могла да бъде обвързана само със собственото му
съществуване.7 Това допускане е основание втората формула на категоричния
императив да изисква да се отнасяме към човечеството в свое лице, както и в
лицето на всеки друг винаги като цел и никога само като средство, като по този
начин забранява само инструменталното отношение към човешкото същество
и употребата му за цели, чужди на собственото му съществуване, освен тези,
които то само си поставя, свързани с неговото развитие и усъвършенстване.
Връзката между разбирането за човешкото достойнство и моралността е прояснена пълно едва с третата формула, според която волята на всяко разумно
същество се разглежда като всеобщо законодателстваща воля. Тя описва връзката между човешките същества в една морална общност, действително на
много абстрактно ниво – в представата за царство на целите като систематично свързване на разумните същества чрез общи закони. Достойнството на
лицето е обвързано с това разбиране за автономията и самоопределението на
човешките същества като морални същества. Конституирането на моралното
лице е именно със задължението и самозадължаването, то има смисъла на обвързване с другите и самообвързване. Практическата необходимост на постъпката, която съставлява и самият дълг според Кант, предполага уважение към
моралния закон, но както е пояснено – дългът не почива на нищо друго освен на
„отношението на разумни същества едно към друго”.8
В това тълкуването на достойнството на човешкото същество няма обвързване с Бог, нито с човешка природа. Достойнството не е природно качество,
но е положено в човешкото същество и не може да му бъде отнето отвън. То
е пряко обвързано с моралното разбиране за личността, от което произтича и
изискването за уважение. Според това разбиране достойнството не може да
бъде изгубено по начина, по който човек с действията и поведението си би могъл да загуби личното си достойнство. То не е обвързано и със субективната
преценка, която намира израз в себеуважението, нито и с конкретен социален
контекст, в който би било зависимо от признанието на другите.
Това основно положение действително изисква по-нататък конкретизиране и
проясняване – доколкото човешките същества са и телесни и крайни същества.
Тъй като човешкото същество е телесно-персонално същество, уважението
към достойнството предполага и защита на тялото и телесния интегритет.
В Лекциите по етика Кант прояснява особеността на отношението на човека
към собственото му тяло. Макар чрез тялото си човек да има власт над живота, той не разполага в абсолютен смисъл с тялото и живота си, тъй като
животът ни е даден в тяло и само чрез тялото имаме опит и за свободата:
„... ако тялото по само случаен начин принадлежеше на живота, не като условие
6

Кант, И. Основи на метафизиката на нравите. София: Наука и изкуства, 1974, с 91-92.

7

Пак там, с. 82-83.

8

Пак там, с. 91.
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за живот, а към състоянието на живота, така че ние да можем да го напускаме,
когато си поискаме, ако можем да излизаме от едно тяло и да влизаме в друго,
както в друга страна – тогава бихме могли и свободно да се разпореждаме с
тялото. Тялото обаче е цялостното условие на живота, така че ние нямаме никакво понятие за друг живот, освен посредством нашето тяло, и употребата на
свободата ни е възможна единствено чрез тялото...”.9 Юристите според Кант
приемат защитата на живота като висш дълг, но съхранението на живота и
не би могло да бъде висш дълг, тъй като нравствеността е по-висша, а така и
достойният живот.10 В Кантовата етика са налице задължения на човека към
самия себе си като живо същество и като морално същество. Първото от тези
задължения се отнася до това той да не отнема собствения си живот.
Критиката към Кант е насочена преди всичко към абстрактното ниво, на което
остава това разбиране за достойнство. Тя често откроява и метафизическите
основания, с които то е обвързано. Не са малко и тези, които твърдят, че макар
да не е религиозно, това разбиране за достойнството съхранява едно християнско разбиране за светостта на личността. Това разбиране всъщност добре
илюстрира и несводимостта на определени философски понятия до естествено
научния дискурс и несъвместимостта им със силно редукционистки визии за
човека и човешкия живот.
Католическият философ Робърт Шпеман твърди, че понятието за достойнство остава религиозно-метафизическо и има предвид нещо свещено.11 Шпеман
всъщност много добре откроява проблемите с възприемането на ценността,
в случая – ценността на живота на личността и на уникалното личностно съществуване на човека, което предполага като отношение внимание, уважение
и любов. Шпеман се придържа в много голяма степен към Кантовото тълкуване
на достойнството и в съгласие с него насочва вниманието към признаването
на достойнството на всяко човешко същество, свързано не с природното, а с
нравственото му определение. Изискването за уважение към лицето е обвързано със зачитането именно на този му статус на морален субект, а смисълът
на ненакърнимостта на достойнството на човешкото същество се открива в
неотменността на свободата и в самоцелността на човешкото съществуване.
Като нравствено понятие според Шпеман понятието за достойнство е обвързано с една минимална защита на човешкото съществуване в неговото възможно
нравствено самоопределение, която е, както и при Кант, единственото ограничително условие по отношение на човешките целеполагания.12
Няколко важни момента в Кантовото разбиране за автономия го отличават
съществено от наложилото се в съвременната биоетика. Понятието за автономия у Кант не е индивидуалистично понятие, а предполага връзката и вза9

Кант, И. Из Лекции по етика. В: Известия на Хуманитарния департамент на МГУ, ИК „Св. Иван Рилски”, 2010,
с. 90.

10

Пак там, с. 97.

11

Spaemann, R. „Über den Begriff der Menschenwürde” (1987). In: Spaemann, R. Grenzen. Zur ethischen
Dimension des Handelns. Klett- Kotta, Stuttgart, 2001, S. 113.
12

Ibid., S.117.

85

Биоетика

имозависимостта на човешките същества. Така то е по-скоро ограничително
по отношение на личната свобода и налага граници на самоопределението.
Това е може би най-важната разлика спрямо разбирането за автономия, намерило израз в меродавното за биоетиката изследване на Том Бючъм и Джеймс
Чилдрес Принципи на биомедицинската етика.13 Бючъм и Чилдрес имат предвид
лична автономия като самоуправление, изискващо зачитане на личните ценности и убеждения, които стоят зад определени избори. Другата важна разлика е
по отношение на нравствения смисъл, който Кант влага в самоопределението.

3.
Съвременните дискусии подчертават важността на понятието по отношение
обосноваването на човешките права. Настоящият текст не си поставя за цел
разглеждането на множеството позиции, които представят по различен начин
връзката между достойнството и човешките права и спорят относно моралния
фундамент на правата. С оглед на нарастващата роля на правото, разглеждано
като обединяващо на едно минимално ниво в съвременните условия на ценностен плурализъм, не бива да пренебрегваме необходимостта от проясняване на
основни понятия и в правния дискурс.
Според германския философ и социален теоретик Юрген Хабермас понятието
за достойнство е основното нормативно понятие, от което могат да бъдат
изведени човешките права. При обосноваването на достойнството Хабермас
не залага на метафизически допускания за човешката свобода, а твърди, че
правата защитават такова човешко достойнство, запазващо „конотациите на
себеуважението, което се основава на социално признаване”.14 Опит за не-метафизическо обосноваване Хабермас прави още в книгата си Бъдещето на човешката природа с прокарването на деление между достойнство на човешкия
живот и правно гарантираното достойнство на човека, основано на реципрочно признаване.15 Друг германски философ, Нида-Рюмелин, при обосноваваното на
позицията си в дебата за защитата на ембрионите поставя тежестта върху
самоуважението.16 И двете тълкувания – и това на Хабермас, който подчертава
правно гарантираното достойнство на човека, основано на реципрочно признаване, и това на Нида-Рюмелин, чието тълкуване на достойнството отпраща към
себеуважението, всъщност са ограничителни по отношение на признаването на
достойнство, което би могло да бъде отнесено до живота на ембрионите.
Опитите за свободно от метафизика обосноваване са посрещани и с критика,
тъй като се отдалечават от проясняването на основните си антропологически
13

Beauchamp, T. L., Childress, J. F. Principles of Biomedical Ethics. OUP. 2009.

14

Хабермас, Ю. Понятието човешко достойнство и реалистичната утопия за човешки права. В: Хабермас, Ю.
За конституцията на Европа. С., КХ – Критика и хуманизъм, 2011, с. 36, 41.
15

Хабермас, Ю. Бъдещето на човешката природа. С., Изд. Идея.

16

Тази позиция на Нида-Рюмелин е формулирана в статия по повод употребата на ембриони за целите на
научното изследване в Tagespiegel от 3 януари 2001 г. Около позицията, изразена в статията, се води особено
интензивна дискусия. Основните материали от нея са събрани в Nida-Rümelin, J. Ethische Essays. Suhrkamp:
Frankfurt am Main, 2002.
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допускания и обвързания с тях нормативен образ на човека. Според австрийския
философ Гюнтер Пьолтнер открояването на тези антропологически допускания
е особено важно в съвременните дебати с оглед на позиции, които представят
твърде редукционистки представи относно човешкия живот. Антропологическите си допускания трябва да изяснят и онези позиции, които се представят
като само научни и напълно свободни от метафизика.17 Критиката е насочена
и към опитите понятието за достойнство да бъде конкретизирано така, че да
бъдат възможни определени диференциации по отношение човешките същества.
Според Валтер Швайдлер понятието за достойнство като защитно понятие
трябва да остане точно на такова абстрактно и непозволяващо диференциации
ниво. Понятието за човешко достойнство съдържа в себе си една забрана за
накърняване на достойнството, по отношение на която не може да се говори за
степени или нива.18 Законът в държавата се легитимира като защитна инстанция по отношение на човешкия живот именно заради уязвимостта на човешкия
живот. Това не означава, че достойнството може да бъде определено само
негативно или че при правното позоваване не се правят диференциации. Към
неговото конкретизиране принос има обаче не естествената наука, а правото,
което има предвид предпазването от възможно накърняване на достойнството.
Причините за остротата на съвременните спорове около достойнството бихме могли да търсим и в приемането на понятието като догматичен постулат,
което в малка степен може да отговори на предизвикателствата, които новите технологични възможности отправят към жизнения ни свят и собственото
ни разбиране за нас самите. В друго изследване Нида-Рюмелин предупреждава
за три опасности, свързани с употребата на понятието: с усвояването на философското понятие в дискурса за човешките права, с теологизирането му,
както и с неговото идеологизиране.19 Първата ни заставя да си дадем сметка
какво се случва при усвояването на философското понятие за ненакърнимото
човешко достойнство в догматичната система на правораздаването. Откроени
са и трудностите, с които е свързано представянето на понятието като принадлежащо на определена религиозна традиция. Нида-Рюмелин изтъква и опасността от заместването на същинския етически анализ в редица нови сфери
на действие с апели за мнимата яснота на светогледни представи, с подценяването на необходимостта от аргументирани позиции в публичния дебат и от
строго претегляне на различни съображения при вземането на решения.
Що се отнася до конкретните дискусии, с които започнах това изложение, можем да потърсим отговор на въпросите именно с оглед на границите на самоопределението: дали е налице противоречие, ако признаваме на всеки индивид
право на самоопределение, но му отказваме активна евтаназия; ако признаваме
на всеки човек правото да се разпорежда със собственото тяло, но смятаме
определени форми на разпореждане с тялото за недопустими.
17

Pöltner, G. „Bioethik unter Metaphysikverdacht.” In: Čović, A., Hoffmann, T.S. (Hrsg.) Bioethik und kulturelle
Identität. Die Südosteuropäische Perspektive. Academia Verlag: Sankt Augustin, 2005, S. 39-49.

18

Schweidler, Walter. „Zur Analogie des Lebensbegriff und ihrer bioethischen Relevanz.” In: Schweidler, W., Neumann, H.A., Brysch, E. (Hg.) Menschenleben – Menschenwürde, Lit Verlag: Münster, 2003, S.17.
19

Nida-Rümelin, J. Über menschliche Freiheit. Reclam: Stuttgart, 2005, S. 128.
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С оглед на съображенията, изложени по-горе по отношение на тълкуването на
достойнството в Кантовата философия, бихме имали достатъчно основание
категорично да се противопоставим на изкуственото поддържане на живота
срещу волята на пациента, да подкрепим предварителното определяне на грижата в края на живота в доверителните отношения между лекар и пациент, но
не и активната евтаназия, при която много повече съображения се намесват от
само право на самоопределение.20
Тежко увредените човешки същества, при които не е възможно самоопределение, не бихме могли да изключваме от човешката общност, позовавайки се на
проблематични деления между личност и човешко същество, личностен живот
и само биологичен живот, които утилитаристи като Питър Сингър предлагат,
обвързвайки признаването на личността с актуални качества или интереси. Не
бихме могли до го следваме и в обвързване на отказа да се припише личностен
живот на едно човешко същество с отпадането на защитата на живота, на
задължението за грижа, както и с отпадането на забраната за убийството.21
С оглед на съображенията, свързани с телесната неприкосновеност и съхраняването на телесния интегритет срещу едно само инструментално отношение
към тялото, не би могла да бъде оправдана търговията с органи. Комерсиалното
използване на тялото би могло да бъде оспорено и с оглед на експлоатацията на
човешки същества. Примерите от книгата на Дикенсън очертават ужасяващите
размери на свободния пазар на телесни части, клетки, тъкани и геноми, превърнати в стока, но и определени възможности за съпротива.22 Решенията на Франция
и на Националния консултативен комитет по етика срещу патентоването на
гени на основата на обявяването им за общо наследство на човечеството, което
никой няма право да превръща в собственост, очертава и друга възможна аргументация на общото благо, която отива отвъд формите на индивидуална защита,
произтичаща от правата. А доводите на представителите на Тонга при отказа
на ДНК проби и патентоването на гени демонстрират по-скоро сходството на
представите за ценността на живота и усета за свещеност в различни култури.
Толкова обсъжданото напоследък технологично усилване на човека е също така
далеч от постигането на човешкото съвършенство въпреки мечтите на адептите на технологичния прогрес. С усилването на способности се постигат частични подобрения с недостатъчно изследвани странични следствия, а изследванията
откровено преследват комерсиални цели. В основата им стои и разбирането за
несъвършена и ущърбна природа, възприемана единствено като ограничение, която и следва да бъде подобрена или надмогната. Така експериментите с промяната на човешкото могат да доведат и до пропадане на човешкото.

20

По въпросите за предварителното определение на грижата в края на живота вж. Кънева, В. Граници на биоетиката. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2013.
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Вж. What’s wrong with killing? в Singer, P. Practical ethics. OUP, 1979.

22

Дикенсън, Д. Пазаруване на тела. С., Алтера, 2011, 159-172.
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Слава Янакиева е културолог и театровед. Изследванията  са в областта на средновековния театър и празничната култура на Средновековието. Публикувала е статии на тази тема в различни научни издания. Понястоящем чете лекционен курс за магистърската
програма по средновековна философия и култура в СУ „Св. Климент
Охридски”. Превежда от английски и руски език. Сред публикуваните преводи могат да се споменат книгите на о. Георгий Флоровски
Източните отци от IV век и Византийските отци от V – VIII век, а
също капиталният труд на Ернст Канторовиц Двете тела на краля
(Изследване на средновековното политическо богословие), както и
Битието като общение на митр. Иоан Зизиулас.

Славаа Янакиева

КРАЯТ Е НАЧАЛОТО. ОПИТ
ЗА КИНЕМАТОГРАФИЧНА
ЕСХАТОЛОГИЯ
(Продължение)

„Шифрите” в композицията на „Меланхолия”
Понеже едно поне кратко въвеждане в света на филма „Меланхолия” на Ларс фон
Триер е наложително, ще трябва все пак да направим уговорката, че то не може
да надхвърли разказно-перипатетичния план на произведението, което в някаква
степен пренебрегва и омаловажава кинематографичното събитие в неговата
цялост. Това така или иначе важи за всички значими и сложни кинематографични
произведения – тези, които се свързват с понятието за „авторско кино”.
Филмът „Меланхолия” е структуриран по необичаен начин. Той има въведителна
част, Пролог, и два практически равни дяла, носещи имената на двете основни героини – Джъстийн (Кирстън Дънст) и Клер (Шарлот Гейнсбърг). На Пролога ще се
спрем по-детайлно по-късно. „Джъстийн” започва със сватбата на едноименната
героиня в имението на семейството на сестра  Клер. Обстановката често бива
описвана от критиката като „стандарта, който имат 1% от населението на света”, сиреч свръхохолна, изобилна и престижна. Елитната сватба обаче завършва
с крах, до който довежда бавното потъване на героинята Джъстийн в дълбока
меланхолична криза. Тя се спречква с агресивния си работодател и кум (Стелан
Скаршгорд), губи добре платената си работа на художествен директор в рекламна
компания, пренебрегва съпруга си (Александър Скаршгорд), изневерява му и в крайна
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сметка всички се разотиват (включително разделените  родители – изпълнявани
от Джон Хърт и Шарлот Рамплинг – които също имат своя дял във фиаското).
Втората част – „Клер” – протича отново изцяло в имението, където бива приютена вече дълбоко меланхоличната Джъстийн. За нея се грижи сестра  Клер
при тихото негодувание на съпруга си Джон (Кийфър Съдърленд). Там е и малкият син на Клер, Лео. В този дял получава развитие „космическият сюжет” –
наближаването на планетата Меланхолия, която трябва да премине в непосредствена близост до Земята. С наближаването  Джъстийн постепенно възвръща
жизнеността си, а Клер, напротив, с настойчива тревога следи траекторията,
която „осведоменият”  съпруг Джон я уверява, че няма да засегне Земята.
Временното отдалечаване на космическото тяло се оказва обаче само част от
„смъртния танц” и Меланхолия се завръща, разбивайки Земята в себе си. Двете
сестри (съпругът се самоубива) и момчето посрещат всеобщия финал.
Така поднесен, киноразказът едва ли би събрал голяма публика, независимо от
бляскавите имена на изпълнителите. И действително „Меланхолия” не е „сюжетен филм”, или както Дельоз би казал, този филм не разчита просто на движението-образ (макар и това да го има в прилична пропорция), а на времето-образ,
на времевия образ.
Всъщност частта, която най-малко посяга към кинотрафарети, е Прологът на
филма. Той започва внезапно, още преди да се появят традиционните титри със
заглавието и изпълнителите. Състои се от 16 „картини”, които имаме основание да наречем tableaux vivants под съпровода на Прелюдията към Вагнеровата
Тристан и Изолда, която е и основен мотив, повтарящ се многократно (10 пъти)
в сюблимните моменти на филма. Но за това ще стане дума по-късно.
1. Първият кадър (първата „картина”) начева с лицето на героинята Джъстийн
в близък план – косата  виси разбъркана и мокра, погледът  е неподвижно застинал, съвършено несъответстващ с розовикавите облаци на малкото небе,
което остава зад изпълнилото екрана лице. Постепенно привидният стазис се
нарушава от бавното вертикално движение на падащи от небето мъртви птици.
Образът изплува от мрака в синхрон с началните тържествени звуци от Вагнеровата прелюдия към операта Тристан и Изолда.
2. Следващият кадър, също така привидно статичен, представя симетричен пейзаж на френски парк, с педантично оформени геометрични редици от дървета,
който се отваря към морето. На преден план – слънчев часовник, който обаче също
както и дърветата, хвърля не една, а две сенки. При внимателно вглеждане зрителят различава бавното движение на втори подобен „часовник” – в далечния план
женска фигура върти около себе си дете в изключително забавен каданс, който
постепенно замира с музикалната фраза. Вълните на морето едвам проблясват.
3. Третата картина е „картина” в същинския смисъл на думата, защото веднага
разпознаваме „Ловците в снега” на Брьогел Стария. Птиците в картината като
че ли напомнят на падащите птици от първия кадър и тази прилика, която се
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Фигура 1. Слънчевият часовник с двете сенки

колебаем да приемем, се подчертава от черните сенки, които също тъй бавно,
както и в другите кадри, се спускат надолу. Неуловимото им естество постепенно се изяснява – това е пепел от горящата картина – същата тази картина
гори и пепелта се спуска като падащи листа или птици, които я анимират със
самото  унищожение.
4. В естетически и монтажен скок следващата картина изплува с интензификацията на мелодията – космическа визия: огромна планета, зад която тържествено се скрива далечно червеникаво светило.
5. И отново сме на Земята, на голф игрище. Застинала в ужасен бяг на преден
план виждаме жена (Клер), държаща в ръцете си момче, устата  е отворена
от изнемога. Контрастът между физическото усилие, което ясно различаваме в
крайниците на жената, нейната устременост и стазисът на гледката създават
особен дискомфорт. Стазисът се преодолява мъчително със свръхбавно движение, при което краката на жената се забиват и затъват дълбоко, сякаш равно
окосената поляна е загубила естествената си физическа твърдост и активно
противодейства на и без това мъчителното движение. Вляво и малко по-назад
се вее голф флаг с числото 19. Нищо друго не помръдва. Зад фигурата проследяваме дълга правилна бразда от дълбоки стъпки.
6. Следващият кадър-картина има съвършено различна тоналност – нереално
черно небе (земята наоколо сякаш е осветена от собствена светлина) „живописвано” с жълтеникави сияния, на фона на което в същия както при предишните картини забавен каданс черен кон се спуска бавно на земята. Ние виждаме
как кожата на врата му бавно се дипли, преди той напълно да полегне, но в същото време болезнено контрастните треви наоколо не помръдват – дори тези,
които се очаква да отразят падането на тежката маса.
7. Привично внезапно се появява още една (от цял ред) централно симетрична
композиция – (Джъстийн) по джинси и фланелка стои с разперени хоризонтално
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ръце и замръзнало лице на фона на нощната гора, а от земята излитат безброй
нощни пеперуди, насекоми, които се разсейват нагоре.
8. Забележителна по своята романтическа стилистика е следващата „картина”. Това е същият онзи геометрично правилен парк от втория кадър, но този
път гледната точка е пряко противоположна – от страната на морския бряг.
Централно, но в общ план виждаме три фигури, които почти незабележимо се
движат успоредно, но на разстояние, между шпалира от подрязани кипариси напред към „камерата”, като движението им се различава може би единствено
благодарение на лениво веещите се поли на роклите от двете страни. Отляво
Джъстийн, която видяхме в предишния кадър – в булчинска дреха, а Клер в дълга
вечерна рокля от фина материя. По средата момче (Лео, момчето от голф игрището) с официален костюм. Зад фигурите, на притъмнелия пейзаж, се очертава
замък, много напомнящ картините на немските романтици. Също така симетрично над трите фигури различаваме три светила – едно синкаво, неидентифицируемо, луната и полузакритото от облаци слънце.
9. Нова космическа визия сменя пейзажа. На нея огромна синя планета (Меланхолия) преминава покрай замръзналата централно и пренебрежима като размери
Земя (?).
10. Отново Джъстийн на същото игрище. Забавеното движение на вдигащите
се пред лицето  ръце ни позволява да видим електрическите дъги, които струят от стълбовете право нагоре. Щом достигат вертикално положение, пръстите  също излъчват подобни светещи потоци енергия, които тя наблюдава в
унес. На заден план изоставена голф кола.
11. В следващия кадър виждаме плавния и мъчителен бяг на Джъстийн в булчинска рокля през гора от привечерни дървета. От тях към нея и помежду им се
протягат също така плавно лиани. Сиви лиани са свързали китките и глезените
 и се стелят назад като един втори, много по-масивен шлейф, който препятства всяко усилие на нейното тяло.
12. И отново космос – две планети в едър план – едната осветена, а другата
тъмна – в космически танц се доближават, но ние не знаем колко, нито знаем
пропорциите, защото перспективата не може да бъде определена.
13. Симетрично изградена стая-алков с уютни канапета под еркерния прозорец,
с колони и декоративни решетки рязко сменя перцептивната нагласа. През прозореца се вижда горящ храст.
14. Отново класически елемент – кинематографична реплика на картината на
Миле „Офелия”, само че жената във водата е булката Джъстийн, която вече
видяхме. Тя бавно се носи сред лилии, държейки в ръцете си букет момини сълзи.
Булото  се простира назад, докато лицето  постепенно „отплава” надолу, без
да се скрие преди края на кадъра.
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Фигура 2. Джъстийн

Фигура 3. Джон Евърет Миле, Офелия (1852)

15. Друг кадър, който може, макар и с известни уговорки, да бъде стилистично свързан с прерафаелитската образност, е последващият, в който виждаме
горски пейзаж с момче на преден план, което дялка с нож пръчка, а зад него в
привичната вече свръхзабавена скорост напредва Джъстийн, само че в другото
си небрежно облекло. Момчето бавно се обръща и поглежда нещо високо вляво...
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16. Незавършеният драматизъм на Вагнеровата прелюдия прави монтажната
връзка към последната поред „картина”. Космическата Liebestod на две планети – смъртната прегръдка, в която едната от тях (значително по-малката)
е притеглена, поета и напълно погълната в сиянието на космическия взрив
от по-голямата синкава сфера. Тътенът, съпровождащ впрочем и четирите
космически „картини”, не затихва и след няколкосекундния мрак и продължава
включително, когато някак лековато и контрастно светло се появява заглавието на филма.
Описаната поредицата от встъпителни tableaux, макар да разчита на афективни резултати, всъщност е много добре промислена. Същинската стойност
може да бъде разбрана, както ще видим по-късно, единствено ретроспективно. От друга страна, функцията на картините е и педагогическа – показвайки ни по един така безпристрастен начин предварително събитийността на
филма (ние постепенно осъзнаваме това), авторът ни предпазва от лесните
удоволствия на киносъспенса, а себе си лишава от още един инструмент за
въвличане на зрителя в преживяването на произведението. Формално общото
между „картините” е, че те всичките (с изключение на космическите картини,
които са CGI) съдържат по един или друг начин постпродукционна манипулация
и направо композиране на образа и също така всички са заснети на свръхбързи
обороти, което позволява високо качеството на образа при забавеното движение на репродукцията на кадрите.1 Някои от тях са композирани от кадри,
снимани на едно и също място по различно време с различно осветление.
При други е ползван зелен екран, а трети съчетават елементи от различни
ландшафти или каширано небе. Последните похвати са използвани за чисто
естетически цели, докато първите се превръщат в много важен елемент от
поетиката на филма. Тяхната особена нереалност, която дразни перцепцията,
се състои отчасти в нашето неосъзнато попиване на определени конвенции на
„апарата”: макар да не забелязваме оптичните съвършенства на кинокамерата
в сравнение с обикновеното човешко око (по-бистър фокус на по-голяма площ,
по-дълбок фокус и пр.), ние сме свикнали с „дефекта” на медиума – понижаване
на качеството на образа при бавно предаване на бързо движение – и дори за
нас това влошено качество е темпорален знак за бързопротичащо време. Интензивно протичащото време има неясен образ. При подобен темпорален
Gestalt няма как да не възприемем кристално ясната забавена визия на Триер
като актуално забавяне на самото време. Липсата на светлинни ориентири
(по кое време на денонощието се случва действието) също допринася за дискомфорта на възприятието. Времето е започнало да тече бавно – неговият
ход се отмерва от бавно въртящото се (като стрелките на часовник) дете в
далечния план зад слънчевия часовник от втората картина. От друга страна,
двойните сенки създават впечатление за колапсиране на потока, за нарушаване на последователността на времето. Първичният, най-непосредствен знак
за време – сянката, се е удвоила – сутрин и следобед, сега и после са се слели
в едно.
1

Използвана е високоскоростната камера Phantom, с която Триер работи и в предишния си филм, „Антихрист”. Cf. White, Rob, ‘Interview With Manuel Alberto Claro’, Film Quarterly, 65 (2012), 17–20.
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Като оставим настрана безбройните примери на забавения каданс, който привично се използва в киното, ще трябва да отбележим, че авторското кино, кинематографските работи (и най-вече те) нерядко използват нарочни „проломи”
във времевия поток. От разгледаните тук произведения е достатъчно да си
припомним, да кажем, майката на Крис от „Соларис” на Тарковски, която, винаги
млада, се оказва в стаята на героя, или майката на аз-героя от „Огледалото”,
която като стара жена води за ръка него и сестра му на почти бебешка възраст, или пък Джак, протагониста от Дървото на живота, чиито родители никога не остаряват. Техническите „дефекти” в потока на времето в „Обичам те,
обичам те” на Ален Рене се предават например, като жената от банята (от
една история) абсурдно се появява в офиса на героя и т.н. При всички тези случаи ставаме свидетели на наративен, исторически колапс на времето, чието
кинематографично изобразяване обичайно е пространствено. Т.е. образът в
специфичния си пространствен контекст, с неговата пространствено-изобразителна „история”, е знак за времето.
Триер обаче изнамира нещо много по-специфично кинематографично, което не
би могло да бъде нито чисто изобразително, нито наративно предадено. Той
се възползва от перцептивните очаквания за движението на образа и чисто технически успява да ги „измами”, постигайки с това необходимия ефект.
Времето е станало мъчително, тягостно бавно. Ние (героинята Джъстийн от
11-ата картина) го влачим като товар след себе си, то ни тежи като непомерна гравитационна сила, всяка крачка е тежест (жената от голф игрището на
5-ата картина). Времето едва помръдва, излиза от стазис (в едни картини) и
после отново замира (в други). Единствените „достоверни” движения са тези
на космическите тела. Но защо е всичко това? Какви са тези картини? Те не се
появяват за първи път при Ларс фон Триер. Ако си припомним „Порейки вълните”
(1996)2, там преди всеки отделен сегмент има „картина”, която обаче в много
по-голяма степен, макар и с далеч по-несъвършените тогава технологични възможности, представя визия на границата на стазиса. Бавните образи-движения
са съпроводени от сонознаците на познати евъргрийни от 70-те и със своята
уютна пасторалност тотално противостоят на високия емоционален градус
на филма. С тях ни се дава своеобразна отсрочка, почивка, за да бъдем после
безмилостно потопени в ироничната трагика на кинонаратива. Какъвто и да е
замисълът им, те очевидно нямат диегетични функции и в такъв смисъл по-скоро
се доближават до традиционната употреба на бланк-кадрите (в „Дървото на
живота” например).
Прологът (прелюдията) на „Меланхолия” обаче постига съвършено ново кинематографично ниво и не безоснователно се радва на особено критическо
внимание. Това внимание се фокусира най-вече върху едно специфично негово
качество, а именно естетико-програмния му характер (или поне така той
бива обичайно разчетен). Стивън Шавиро например го обявява за своеобразен
антимодернистки манифест – изхождайки от авторовото намерение да се

2

Trier, Lars von, Breaking the Waves, 1996.
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потопи в немския романтизъм.3 Той очертава три модернистки естетически догми, които филмът „програмно” отхвърля. Първо: отказ от свеждане на
формата до функция, като вместо това се настоява „на ненужна и нефункционална... изобразителна ексцесивност”. Като белег за това Шавиро посочва
„разтегнатостта” на Пролога (което като че ли е най-слабият аргумент).
Модерността, бихме контрирали подобен довод, познава ексцесивността, дори
разточителната ексцесивност4. От друга страна, ако наистина решим да
обърнем внимание на заявката на Триер за романтическите му замисли, то
формата съвсем добре се вписва в тях. Особената сънна унесеност, угнетена
замечтаност, съзерцателност на „разтегнатите” кадри и в същото време
отчетлив емоционален тласък пасват чудесно на някаква най-обща представа за естетиката на романтизма. Романтическата картина (впрочем и всяка
друга според Лесинг например) изисква съзерцателно отношение. Тя очаква
да бъде изучавана с поглед, обглеждана бавно и внимателно – нещо, за което
киното рядко дава възможност, тъй като бързо сменящите се кадри не оставят възможност, не дават време за подобно отношение. Валтер Бенямин
в едно от есетата си размишлява, сравнявайки екрана [Leinwand] и платното
[Leinwand]:
Образът на филмовия екран се променя, докато образът на платното
не. Картината подканя зрителя към съзерцание; пред него той
може да се отдаде на върволицата свои асоциации. Пред филмовия
образ той не може да направи това. Веднага щом го е зърнал, образът
вече се е сменил. Той не може да бъде спрян на екрана. Поредицата
асоциации у съзерцателя бива веднага прекъсната от нови образи.
Това съставлява шоковият ефект на филма, който като всички други
шокови ефекти се стреми да индуцира завишено внимание. 5
В тази връзка какво можем да кажем за „картините” на Пролога на „Меланхолия”? Тяхната „разтегнатост”, достигаща почти до стазис, оставя на зрителя
достатъчно време, за да се „отдаде” на своите асоциации, като в същото
време свръхбавното движение наистина успява да поддържа едно особено напрежение – усилие да се удържи картината в нейната цялост въпреки и включвайки „ставащото”. Сиреч тук сме свидетели едновременно на възможност за
съзерцание и напрежение, които заедно пораждат особен тип ново преживяване,
непознато за изкуството от времето на Бенямин (както и за традиционното
изкуство въобще). Живописният характер, изключителната бистрота на образа и преките референции към класически произведения и стилове пък извикват
културни асоциации. Булката, която се движи по водата, макар и композирана
различно (във филма ние я виждаме отгоре и тя бавно „залязва” към долната
част на рамката), еднозначно препраща към „Офелия” на Миле, чиято репро3

Thorsen, Nils, Longing for the End of All, 2011 <http://www.melancholiathemovie.com/> [accessed 12 August
2015] „Но какво точно исках? В състоянието на ума, с което започнах, аз жадувах да се хвърля с главата надолу
в бездната на немския романтизъм. Вагнер без край. Ето това знам.”

4

Във визуалното изкуство е достатъчно да си припомним естетиката на Питър Грийнауей.

5

Benjamin, Walter, Michael William Jennings, Brigid Doherty, Thomas Y. Levin, and E. F. N. Jephcott, The Work of
Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media (Cambridge, Mass: Belknap Press of
Harvard University Press, 2008), p. 53 (болдът е мой).
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дукция ще видим по-късно. Вече на едно второ ниво, на детайлизацията на
прерафаелитите напомня картината с момчето, което дялка пръчка (по-сетне
ще ни се припомни „Дъщерята на дърваря” на Миле). Някои виждат в особеното
нееднозначно осветление на екстериорните кадри прилика с романтика Каспар
Давид Фридрих6, както и по-ранни образци като замъците на Клод Лоран7. Буквално репродукция на Брьогел Стария се появява и „оживява”, изгаряйки (във
филма се появява и друга негова картина „Страната Куканя”). Тези референции
и буквално илюстрации съставляват отчасти втория антимодернистки елемент на „Меланхолия” според Шавиро, а именно: отхвърлянето на идеята, че
„формата може да бъде изразителна сама по себе си, освен (или без) някакъв
външен наратив и репрезентативно съдържание”. „Илюстративната природа” –
на картините е неприемлива за повечето течения на модернизма. В добавка,
началните кадри имат недостатъка да се позовават на съдържание, което се
простира отвъд тях, вместо да са „самодостатъчни и самопозоваващи се”.
На мен ми се иска обаче да проблематизирам безусловното третиране на „картините” от Пролога именно като елементи от встъпителна, конспективна (и илюстративна) част от произведението. Струва ми се, че дори да можем да приемем
подобна „зародишна” функция на тези кадри като „теми” в музикалния смисъл на
думата, които тепърва ще достигнат до своето разгръщане в произведението,
тяхното значение съвсем не е единствено и предимно това. Тук се сблъскваме
с недостатъка на протологичния или ако щете, историческия анализ на едно
произведение с нелинейна темпоралност. Подобно на кристалинните образи, за
които говори Дельоз, картините от Пролога получават своето предполагаемо
съдържание, оглеждайки във фасетната си природа други елементи от филмовия
наратив, които в „актуалното време” още не са се случили, но в перспективата
на телеологичния поглед са вече част от виртуалната памет на киносвета.8
Защо обаче говорим за нелинейна темпоралност на филма и телеологичен поглед?
На пръв поглед случващото се в „Меланхолия” е съвсем последователно. То дори
създава усещане за вписаност в клишираните вече апокалиптични направления –
което всъщност засяга един от аспектите на третия признак на модернизма.9
6
Friedrich, Caspar David: Морският бряг на лунна светлина (1836), вж. Kirchner, Andreas, ‘The Usage of Digital
Visual Effects in ”Melancholia”’, in Academia.edu (presented at the MELANCHOLIA: Imaging the End of the World,
Philipps University, Marburg, Germany, 2013) <https://www.academia.edu/5038278/The_Usage_of_Digital_Visual_
Effects_in_Melancholia_> [accessed 10 June 2015], Вечерта, Пейзаж на лунна светлина, circa 1808.
7
Micu, Iulia, ‘Wandering in the Apocalyptical Schlaraffenland. Symbols, Tropes and Motifs in Lars von Trier’s
Melancholia’, Ekphrasis, 2012, 117–30
8

Да припомним, че кристалинните образи се формират от сблъсъка на актуалното и виртуалното (в Бергсоновия смисъл на думата), като по този начин чрез тях ние виждаме времето. Този синтез от прозрачна актуалност
и непрозрачна виртуалност (виртуалната памет на миналото) вече не може да бъде сведен до съставните си. Те
могат да сменят местата си и в резултат кристалинният образ получава своеобразна флуидност, с неразличими
и променящи се контури на актуалното (преминаващото сега) и виртуалното (зародишния референт сред постоянно нарастващия резервоар на виртуалната памет). В кристалинния образ настояще и минало съсъществуват
също като в déjà-vu (Бергсон), вж. Deleuze, Gilles, Cinema 2: The Time Image (London: Athlone, 1989), p. 67-77
9

Шавиро изтъква открития флирт на филма с кича и клишето, като следва безусловно формулировката на Клемент Грийнбърг, доверявайки се на думите на самия Фон Триер в интервюто му с Нилс Торсен. Работата е там, че
Триер именно „заиграва” с кича, отказвайки се по такъв начин от еднозначната му автентичност. Кичът в „Меланхолия” без съмнение има модерна (или постмодерна) референциална природа. Cf. Shaviro, op. cit, p. 26; Thorsen,
Nils, Longing for the End of All, 2011 <http://www.melancholiathemovie.com/> [accessed 12 July 2015]; Greenberg,
Clement. ‘Avant-Garde and Kitsch.’ Partisan Review, 6:5 (1939) 34–49: „vicarious experience and faked sensations”.
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В корпуса си (без Пролога) кинематографията на „Меланхолия” изглежда съвсем
последователно, дори прагматично-илюстративно изградена. Преобладаващата
част от интериорните снимки (най-вече като операторска работа и монтаж)
следват естетиката на Dogme 95.10 Следват я формално – нестабилният образ
на снимането от ръка е грижливо промислен.11 Неравните движения, монтажните скокове, преминаването спонтанно от един микросюжет на друг, корекцията
на фокуса и рекадрирането предават не толкова любителското „звучене” на
домашното сватбено видео, колкото, струва ми се, едно вътрешно неспокойство12, което постепенно намира своя субект – Джъстийн. Нетърпимостта на
постоянните скокове и дискомфортът от непрестанното люлеене на образа
се оказва нейната собствена нетърпимост. Дисфорията, от която, изглежда,
страда героинята на Кирстън Дънст, е състояние, при което „светът е мъртъв и животът в него се явява ирационално упорство, непоносим нарастък”.13
За това състояние ни подготвя неспокойният образ, но то не се декларира
веднага и дори може да се каже – ние го научаваме едва след края на филма
(и може би дори след като сме размислили над него). Може да се каже, че ние
наблюдаваме състоянието на Джъстийн, преди да разберем, че именно тя ще
се окаже негов субект. То се задава откъм вече реализиралата се криза. Възловите събития във филма – включително делът на Пролога – са конституирани
телеологично.
Положението на Джъстийн спрямо състоянието  на дисфория или меланхолия
е по особен начин двойствено. Тя остава именно субектът на своето състояние – не му се предава без съпротива. Макар в протежение на първата част
да ставаме свидетели на нейното последователно потъване, този процес е
насечен с няколко агресивни опита за реструктуриране на нетърпимата действителност – хаотични и напълно неуспешни, които полусъзнателно довеждат до
прекратяването на сватбеното тържество.
Най-значимото от тях изглежда един епизод в библиотеката (важен топос за
филма), когато Джъстийн, изтерзана от всеобщата претенция да се впише в
социалния ритуал на своята сватба, се втурва и трескаво заменя изложените
по полиците репродукции. Този момент ми се струва особено важен, защото нейният избор дава ключ към „разшифроването” на специфичната изобразителност
на филма и в никакъв случай не следва да се третира като естетически каприз
на автора.
Неспокойната камера не ни позволява да обемем всички изложени предварително
в помещението картини (за момент се мярва „Целувката” на Климт). Внимание10

White, Rob, „Interview with Manuel Alberto Claro,” Film Quarterly, 2012 <http://www.filmquarterly.org/2012/07/
interview-with-manuel-alberto-claro/> [accessed 12 August 2015]

11

Cf. MacKenzie, Scott, Film Manifestos and Global Cinema Cultures: A Critical Anthology, 2014 <http://alltitles.
ebrary.com/Doc?id=10846223> [accessed 15 July 2015], p. 202-203.

12
Shaviro, op. cit, p. 16 сравнява невралгичното движение на камерата с „квинтесенциално постмодерното
заболяване „синдром на дефицит на вниманието”.
13
Fox, Dominic, Cold World: The Aesthetics of Dejection and the Politics of Militant Dysphoria (John Hunt Publishing,
2009), вж. Shaviro, op. cit, p. 20. Симптоматиката, която описва Фокс, е точна, но нито генезисът, нито следствията важат за героинята на Триер.
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то на Джъстийн е привлечено от цяла поредица разтворени албуми на Малевич.
Тя сприхаво, но очевидно с ясно съзнание за търсеното се спуска към множеството рафтове, местейки мебелировката от помещението, и заменя (като хвърля
пренебрежително на земята) геометричните композиции със съвършено различни от тях и дори помежду си репродукции. Постепенно по витрините се настаняват „Ловците в снега” на Брьогел Стария, която видяхме в третата картина
от Пролога; „Офелия” и „Дъщерята на дърваря” на Миле, също подсказани в една
или друга степен в началото; „Страната Куканя” пак на Брьогел Стария; „Давид
с главата на Голиат” на Караваджо, „Ревящият елен” на шведския пейзажист
Карл Фр. Хил.
На пръв поглед тези картини имат малко общо помежду си: Караваджо и Брьогел Стария са ренесансови художници, Джон Еверет Миле е прерафаелит и
съвременник на пейзажиста Карл Фредерик Хил. Всички те по един или друг
начин предават натурални образи, но на мен ми се струва по-съществен фактът, че зад повечето от картините, които избира Джъстийн, има разказ, има
някакъв наратив (вътрешен, ако не контекстуален), който им придава особена
жизненост и може би компенсаторна привлекателност за героинята. Тяхната наративна вписаност в изобразителната и въобще културната история
по някакъв начин приобщава зрителя към един до-модерен наративен свят, в
който общението е естествен модус на съществуване. Като професионалист
Джъстийн със сигурност знае както биографичната история около рисуването на „Офелия”, така и естествено, Шекспировата трагедия; вероятно  е
позната историята за господарския син и трагичната му любов към бедното
момиченце на дърваря14; историята на Давид и Голиат е сред емблематичните
ветхозаветни разкази. Брьогел има по-особен статут в тази компания: освен
микросюжет, представящ уморените ловци, които се завръщат у дома, „Ловците в снега” – по всеобщото съгласие на критиката и личното признание на
Триер – означават и почетен цитат (типично модерен акт) от Андрей Тарковски и вероятно неслучайно, неговия филм „Соларис”. Там тази картина също
е разположена в библиотеката, където се събират героите, за да празнуват
рожден ден, който завършва с фиаско. След разговора за човека и космоса, за
смисъла на науката, след цитата от Дон Кихот, пред „Ловците” остава Хари
(копието на жената на протагониста Крис, върната за живот от Океана) и
съзерцава картината. Докато камерата прави сложни движения по детайлите,
ние („тя”) чуваме говор на хора, звуци на птици – картината представя целия
живот на градчето отвисоко, от погледа на ловците. Някой кара дърва, други се
пързалят на заледеното езеро. На смяна на Брьогел идва квазидокументалният
филм на Крис, в който той като малък играе в „същия този” сняг от картината.
По време на настъпилата непосредствено след това безтегловност (знак за
сюблимност у Тарковски) камерата се връща още два пъти върху „Ловците в
снега”. При него картината също оживява (под хоралните звуци на Бах), но не
за смърт, както в Пролога на „Меланхолия”. Птицата от изображението преминава на двойна експозиция, сякаш полита между дърветата. При Тарковски, и не
14

Става дума за викторианската поема на Ковънтри Патмор (1823–1896) „Дъщерята на дърваря”: Patmore,
Coventry Kersey Dighton, and Basil Champneys, Poems (London, G. Bell and sons, 1906) <http://archive.org/
details/poems03patmgoog> [accessed 12 July 2015].
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Фигура 4. Летенето в Соларис, на фона на „Ловците” на Брьогел

Фигура 5. Брьогел Ст., „Страната Куканя”

само в „Соларис”, културата е свързана и с паметта, и с природата – между
листата на книгите винаги има изсушени листа, носещи едновременно знака на
нечий спомен и живата природа. Картината с ловците е свързана с документирания живот на героя като дете.
В „Меланхолия” още по-сложно съдържание отвъд себе си представя другата
картина на Брьогел – „Страната Куканя”15. Често превеждана като „Страната на лентяите” или „Страната на изобилието”, тя изобразява точно това:
трима души от три различни съсловия – селянин, войник и клирик, разположени
концентрично като спиците на колело около маса, до тях къща от пайове, в
която седи четвърти, отворил уста, за да падне в нея печен гълъб. На заден
план тича печено прасе с услужливо запасан нож, а на преден план едно недоизядено яйце с лъжичка крачи с малките си крачета. Картината сама по себе
15

Вж. прекрасното изследване на проф. Ц. Бояджиев Loca remotissima: студии по културна антропология на
Европейското средновековие (София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2007), p. 306-332.
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си няма сюжет, но тя е иконографско предаване на корпус от литературни
разкази и позовавания, най-ранните от които са от ХIII и XIV в., и достига до
Ренесанса, където най-известни са романът на Ханс Закс и разглежданата
тук картина на Брьогел. Радвайки се на голяма популярност16, тази страна на
охолството, Куканя, развива сякаш своя собствена традиция – това е мястото,
където няма нужда да се трудиш за нищо, удоволствията нямат край, празниците далеч надвишават естествения си земен брой, времето е винаги пролет,
жените са достъпни и общи, а наказанията приличат по-скоро на награди. Макар картината да се свързва с множество литературни наративи, същинският
образ на страната Куканя е лишен от собствен разказ, няма история.17 Това
утопично пространство е лишено и от „проекция в бъдещето”. Радикалната
 „изтръгнатост от времето” придава статичност на всеки сюжет.18 Такива
„статични”(иконографски) сюжети тя има обаче в изобилие. Нейната функция
е забава и отмора. Тя не привиква завоеватели към себе си. Това е страна, в
която се стига случайно и веднъж напуснал я, човек може да не успее никога да
я намери отново.

Фигура 6. Рекламата

Причината да се спрем така надълго на тази картина обаче е нейно друго
„външно” съдържание, което е отчетливо представено в първата част на филма.
Едно от основните дразнения, които довеждат до провала на сватбата – Клер
дръзко провокира своя шеф и кум – е постоянното преследване, на което тя е
подложена от работодателя си (и от неговия унижаван племенник, с когото тя
полусъзнателно изневерява на младоженеца) да снабди с таг рекламната снимка
на нов продукт. Тази снимка дори бива показана по време на тържествената
сватбена реч на кума. На огромния плазмен екран ние виждаме три анорексични
фотомодели, на високи токове и с оскъдно облекло, легнали концентрично върху
16

Както казва проф. Бояджиев, „разграничителната линия между реалност и фикция... е твърде размита и
неопределена...”, и доколкото става въпрос за литература, въпросът би трябвало да е „дали някой смята наличието на страната Куканя за достоверно”, p. 309.

17

Ibid, p. 327-329.

18

Ibid, p. 328.
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луксозен килим около маса, на която е поставена чаша с бяла течност, а друга
лежи небрежно съборена до нея. „Иконографията” на поднесената рекламна визия недвусмислено реферира към Брьогеловата картина, но без въображението,
без приказното излишество. От нея е останало нещо като „иконография” на
приканващо лъстиво доволство. Това вече не е картина на споделено доверие
в нещо (пък било то и приказно), а императив – или по-скоро ще бъде завършен
императивен продукт, когато се снабди с рекламен таг; когато бъде дописана
рецептата за „блаженство” и начертана картата с упътването до това реално достижимо и конкретно „блаженство”. „Проблемът е – уточнява Джъстийн,
преди окончателно да прекъсне професионалните си връзки – как да привлечем
групата, неотговаряща на нашия продукт? За предпочитане по пристрастяващ
начин...”19
Нека обаче се върнем на повода за контекстуализацията на картините. Защо картините на Малевич биват заменени с такава ярост? Защо тази съдба не сполита
Густав Климт? Картината на Климт, която буквално зърваме за миг на една от библиотеките, е част от модернизма (поне в смисъла, в който нейните съвременници и
собствено авторът  я смятат за такава). В нея обаче, както и в повечето картини
на Климт, липсва една съществена характеристика на модернизма, на която вездесъщият Клемънт Грийнберг експлицитно настоява – тя не е „отстранена”.20 Липсата
на натурализъм в нея по никакъв начин не я лишава от емоционалния  заряд, който
именно спечелва особената  слава. Тя е културно вписана – в нея са различими средновековните техники на позлата, които знаем, че художникът е познавал и особено
ценил. При Малевич обаче нещата стоят по съвсем друг начин. Той отчетливо отразява модернисткия „импулс” да показва „широките процеси на модернизация и техните
социални следствия”.21 Малевич е от онези автори, които яхват вълната на болшевишкия преврат от 1917 г. с очакването неговата тотална деструктивност и презрение
към утвърденото „буржоазно” изкуство да проправят път за модернизма по начин,
невъзможен за органичните общества. Тяхната илюзия скоро бива разсеяна, но трябва да се признае, че междувременно различните модернистки групи на територията
на бившата Руска империя оставят множество забележителни по смелия си размах и
наистина революционно новаторски работи. Малевич също освен художник е и теоретик, стратег на новото изкуство. Свободно реещите се геометрични фигури от неговите картини са положени върху теоретичните визии на автора, повлияли мнозина.
Супраматизмът, на който той се явява говорител, настоява, че визуалните феномени
на обективния свят са, сами по себе си, безсмислени; значимото нещо е чувството
като такова, съвсем отделно от средата, в която е възникнало, като „чувството”
19
Ако се върнем на Брьогел, ще видим, че освен съвършената пасивност на изображението, в него няма
нищо, което тогавашният човек да не познава и да не ползва, ако не в ежедневието си, то поне на празник. Това става ясно от внимателното изследване на ежедневието на тогавашните домодерни „консуматори”.
Въпросният продукт от рекламната снимка е практически неразпознаваем, той е кухата форма, към която
трябва да бъдат привлечени „за предпочитане пристрастяващо” зрителите и макар да е отнесен към дадена
конкретна target група, той не се отнася към нея като към общество, а е ориентиран (за разлика от политическите идеологии например) по своя си императивен начин единствено към отделния индивид, без никакви
органични социални референции.
20
Cf. Greenberg, „The Present Prospects of American Painting and Sculpture”, Horizon,
October 1947: [едно] „меко, уравновесено Аполоново изкуство... [което] тръгва оттам, откъдето най-напредналата теория свършва, и в което откриваме интензивно отстранение” (емфазата е моя).
21
Hopkins, David, After Modern Art 1945-2000 (OUP Oxford, 2000), p. 29.
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тук е личното вътрешно чувство на отделния творец.22 Изкуството... вече не иска да
илюстрира историята на нравите, то не иска да има повече нищо общо с обекта като
такъви вярва, че може да съществува във и за себе си, без „нещата” (т.е. „изпитания
от времето източник на живота”).23
Дисфорията на Джъстийн обаче, изглежда, съвсем не е неспокойство от нетърпимия „ред” въобще. Нетърпимостта  не е спрямо всеки ред. От началото на сватбеното тържество с всяка своя стъпка тя се опитва да намери
здрава почва в някаква, ако щете, онтологично установена релация. Тя се обръща към майка си за помощ, но получава хладен и горчив сарказъм; настоява
за разговор с баща си, с когото очевидно има по-сърдечни отношения, но той
я избягва. Сестра , макар да е добър слушател на нейните тревоги, е твърде
амбицирана да осъществи социалния ритуал на сватбата по всички правила.
Бъдещият  съпруг така и никога не добива необходимата плътност, за да може
да играе някаква значима роля за нейното емоционално състояние; той така и
не успява да се превърне в повече от аксесоар от протокола. Джъстийн обаче
презира и провокира един специфичен ред – социалния ред на обществото, в
което пребивава. В разгара на сватбата тя излиза с голф колата и уринира
върху престижното голф игрище, в непосредствена близост до прочутата 18-а
дупка (за която Джон на два пъти споменава), гледайки звездите. Вместо в
сватбения апартамент, Джъстийн прекарва своята „първата брачна нощ” с
жалкия племенник на шефа си на същото това голф игрище, което очевидно има
статута на идентификационен маркер за успелия  зет и обществото, което
той представлява.
Малевич следователно, който е идеолог на радикалното равнопоставяне на всеки
възможен ред24, я лишава точно от онази особена битийна историчност, с която
тя отчаяно се опитва да „закотви” неизбежно изчезващия свят.25
Защото Джъстийн знае, както и зрителят, който вече е видял Пролога, че светът скоро ще изчезне. В началото споменах, че протологичният „прочит” на
кинематографичния наратив е непродуктивен поради особеното нехронологично
естество на представяното. Ако си припомним реда на „картините”, ще забележим, че хронологични са единствено четирите космически визии: Първата –
„Меланхолия закрива Антарес” проумяваме едва след като преполовим филма.
Джъстийн, току-що пристигнала със закъснение за собствената си сватба, неочаквано се спира пред вратата, поглежда към небето и пита за името на
червената звезда. „Учудвам се, че я виждаш” – отвръща  „информираният” за
звездното небе Джон. По-късно, при първия неуспешен опит на героинята да
22

Malevich, Kasimir, The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism (Courier Corporation, 2003), p. 67
Ibid. 74.
24
Ibid. 84: „Нищо в обективния свят не е така „сигурно и непоклатимо”, както ни се струва. Не бива да приемаме нищо като предопределено – като конституирано за вечност. Всяко „здраво установено”, познато нещо
може да бъде разместено и поставено под нов и преди всичко, непознат ред” (емфазата е моя).
25
Не мога да се съглася с Micu, Iulia, op. cit., p. 128-129, която настоява, че „този тип революционна, иновативна естетика на художника, който портретира себе си в своите картини”, биват сменени от Джъстийн с „по-старата визия за художника като далечен наблюдател и анализатор на естетическия обект” и това тя прави в отчаян
опит да изхвърли от себе си света. „Следователно, изглежда, Джъстийн иска да види света като отдалечен обект”.
23
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премине с любимия си кон Ейбрахам по моста отвъд края на имението, тя вдига
очи (сонознакът на прелюдията) и констатира: „Антарес вече не е там”. Следва
бланккадър и край на първата част. От така конструираната събитийност ние
научаваме фабулната фактичност едва в обратен ред, телеологично. И това е в
сила за голяма част от случващото се във филмовия разказ изобщо. Самото разгръщане на образа на Джъстийн се изяснява телеологично. Втората и третата
космически картини представят съответно преминаването на Меланхолия покрай
Земята и „космическия танц”, при който двете звездни тела почти еротично
се доближават едно до друго (бидейки неопознаваеми и равностойни по обем от
странната визуална перспектива). Четвъртата картина е финалният сюблимен
момент, космическият Liebestod, когато Земята бива смъртно обгърната с мощен взрив от синята Меланхолия, която всъщност става разпознаваема едва във
втората част от филма.
Джъстийн знае за идването на края, също както знае за своята неосъществена сватба – независимо че сама предизвиква краха, навярно поради обезсмислянето  – ние виждаме как тя се старае да превъзмогне депресивното
си потъване. „Аз се усмихвам, усмихвам, усмихвам”, отвръща Джъстийн на
упреците на сестра си. И същевременно съпротивата очевидно е изнурителна „Аз се влача през тези... сиви заплетени влакна... Те се вкопчват в
краката ми... Така трудно е да ги тегля напред...” Това е словесен разказ за
11-ата картина от Пролога и при него за втори път във филма прозвучава
Вагнеровата прелюдия26. Но всъщност може би е сън, от който я събужда
Клер, когато я намира заспала до малкия Лео в булчинската си дреха. С булото и с всичките си сватбени аксесоари Джъстийн ляга във ваната в самия
разгар на сватбата. Тя е провалената невеста във водата – през погледа
на Миле и трагиката на Шекспир (14-ата картина), същата онази удавница,
която сприхаво преподрежда в библиотеката също под звуците на прелюдията. Вагнер зазвучава още и по време на ритуалното излизане на гостите за
тържествено пускане на горящи фенери с благопожелания за младоженците.
Фенерите се надписват и изпращат в небето, а след това се наблюдават
през луксозния телескоп на Джон, домакина. Макар и не особено ентусиазирано, Джъстийн също поглежда издигащата се сфера на първия сватбен
балон и затваря очи за момент. Това, което ни се показва (конвенционално:
„това, което вижда героинята”, притваряйки очи), не е вече балонът, а някаква космическа мъглявина. Тя се сменя от втора и трета. Изображенията
са изключително достоверни – вече сме ги видели в „Дървото на живота” на
Малик по време на епизода със „сътворението”, същински снимки от НАСА на
космически мъглявини. Тези визии обаче подчертано не са гледки от телескопа – тя ги „вижда”, когато затваря очи. Ние не знаем дали това е déjà vu,
спомен или предчувствие.
„Залязването” на Джъстийн достига до най-ниската си точка в началото на
втората част, в която същевременно начеват тревогите на Клер. Неспособна
26

Първият е, когато излиза с голф колата и уринира на поляната, гледайки звездите. Вагнер прозвучава 10
пъти (като изключим Пролога) и всеки път това са недвусмислено сюблимни моменти.
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да вземе дори вана без чужда помощ, почти обездвижена от депресивното си
състояние, тя пребивава в постоянно сънно състояние. Меланхолията поразява
дори най-първичните  усещания – като това за вкус например.27 Клер приготвя любимото  ядене с ритуалната си решимост, сигурна, че това е единственото възможно средство. Клер първоначално наистина се въодушевява (по
мярата на болезнената си безчувственост), но веднага щом вкусва, изплюва
хапката и се разплаква: „има вкус на пепел”.28 Не „няма вкус”, а има вкус именно на пепел. Това не е без значение, защото макар в един непосредствен план
промяната на сетивата да може да се приеме от зрителя като симптом за
депресивното  състояние, при друг (не протологичен) по-внимателен поглед
това „събитие” се нарежда логично в редицата от извънредни усещания и реакции, които постепенно добиват своя смисъл. „Обратът” в състоянието на
Джъстийн е опосредстван от един кратък епизод, в който след несъстоялия
се трапезен „трик” на Клер Лео, племенникът, занася при нея лаптопа си, за
да  покаже – за първи път – снимка на преминаващата планета Меланхолия,
която се очаква да „мине покрай Земята”. Клер се опитва да го отклони: „Няма
нужда да плашиш сега леля си” (самата Клер е уплашена). Излизайки от привидно кататоничния си унес обаче, Джъстийн отговаря: „Ако мислиш, че една
планета може да ме уплаши, значи си глупава”. Оттук насетне героинята на
Кирстън Дънст постепенно се оживява, достигайки до кулминативната практически еротична сцена, когато Клер проследява нощната  разходка в парка
(с двойните вече сенки, също както и в Пролога, картина 2), за да открие огряното  от синята светлина на Меланхолия голо тяло, романтически кадрирано
в живописно дивата среда на английския парк.29 Начинът, по който Джъстийн
е разположена, нейната поза и изражение са недвусмислено еротични. Тя изглежда омагьосана от синята светлина, която придава хацюцинативна нереалност на всичко наоколо. Малко преди това сме станали свидетели на втория
опит на Джъстийн и Клер да яздят извън имението, който завършва по същия
начин, както и първият, от първата част – конят Ейбрахам отказва да мине
по моста (да премине предела), предизвиквайки необяснимия пристъп на гняв у
Джъстийн, която безмилостно го бие. Тогава именно тя за първи път вижда
изгрялата бледа Меланхолия. Вагнеровата прелюдия прозвучава и в двата описани епизода.
27
В един друг великолепен по замисъл и не лош в осъществяването си филм, „Съвършено сетиво”, на темата
за постепенната загуба на най-базисните сетива – обоняние, вкус, слух и накрая зрение, се придава апокалиптично и дори сотериологично значение. С епидемното изчезване на всяко следващо сетиво в човека се
изнедряват автентични чувства, загубени в последните времена. Смъртта ще наближи, когато внезапното секване на зрението съвпадне с прилива на безусловна и неудържима любов. Любов без практически телос – защото ще е последното чувство, което човечеството ще изпита, макар и по този принудителен начин – същинска
безкористна любов-за-смърт. cf. Mackenzie, David, Perfect Sense, 2011.
28

Пепелта в библейския семантичен регистър неизменно се свързва със страдание или с покаяние. Каещите
се обличат вретище и посипват главите си с пепел. С пепел посипват глави и загубилите близък. Иов описва окаяното си положение с думите: Той [Бог] ме хвърли в калта, и аз станах като прах и пепел (Иов. 30:19). Псалтирът
така предава скръбта от чувството за богооставеност: Ям пепел като хляб, питието си със сълзи размесвам (Пс.
101:10).

29

Turner, Tom, Garden History: Philosophy and Design, 2000 BC–2000 AD (Taylor & Francis, 2005), p. 263-393.
Градината, подбрана от Триер, е по-скоро в колониален еклектичен стил, като едни елементи от нея напомнят
по-скоро френски парк, с неговите геометрични форми, а други – на известната английска градина, която е
своеобразна имитация на романтичната дива природа от пейзажните композиции на живописци като Cloud
Lorrain например.
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Не без значение е мястото на техниката, като страна в противоборството между романтическата автентичност и просвещенския рационализъм. Може дори да се каже, че Джон, съпругът на Клер, освен емблема
на своето съсловие е също така и лице на рационалния свят – той се
интересува от астрономия (a bit of an expert on stars), има скъп модерен
телескоп, който за него заменя автентичното зрение и превръща погледа от средство за съзерцание (романтически елемент) в инструмент за
изследване (просвещенски). Той вярва в науката, в „истинските учени”,
които с оптимистичната си прогноза, че Меланхолия ще подмине Земята,
са противопоставени на „пророците на края” (prophets of doom). Първи
обаче отказват най-съвършените от техническа гледна точка уреди –
компютъра, принтера, осветлението, мощната кола. Много по-пригодни
се оказват газените лампи (с които Джон предвидливо снабдява), акумулаторната голф кола, конят. Телескопът губи своето предимство за
многократно увеличение, когато Меланхолия изгрява по-голяма от всяко
видимо звездно тяло – той не може да я обеме, но за нейното приближаване и отдалечаване се оказва достатъчно изобретението на малкия
Лео, което представлява пръчка с кръгообразно оформена тел, чийто
диаметър може лесно да се нагажда. Точно с този първичен инструмент Клер разбира (практически едновременно със съпруга си), че Меланхолия застрашително и съдбоносно се завръща към Земята. Но нито
съвършената техника, нито обикновените механични уреди, нито дори
автентичната природа са в състояние да предотвратят неизбежната
катастрофа. Всички те са еднакво безсилни пред Края. Разликата между
Джъстийн и останалите е в това, че тя от самото начало „знае”, че
краят е близо.
Единственият интериорен кадър от Пролога, който поради това в някаква степен трудно се вписва в иначе пъстрия ред на необяснимите визии, е 13-ата картина, в която виждаме притъмняла необарокова стая с красиви колони и тежки
дърворезби, през чийто орнаментиран прозорец виждаме навън горящ храст.
Както и „Ловците в снега”, така и тази визия е почтителен поклон на автора
към Андрей Тарковски. Цитатът е от филма „Огледалото”, в който аз-героят
и неговата бивша съпруга провеждат мъчителен разговор. Жената (Маргарита
Терехова) поглежда през прозореца към запаления от сина им храст на двора и
пита: „А ти не помниш ли на кого се беше явил този горящ храст – ангел под вид
на храст”. Съпругът не помни. Малко по-късно, прекъсвайки друга тема (това е
характерно за емфазите на Тарковски), той си спомня: „А, на Моисей. Ангел под
вид на горящ храст се е явил на пророка Моисей. Той там и народа си превел през
морето...”. „Защо на мен нищо такова никога не ми се е явявало?” – отбелязва
вяло жената.
Та единственият случай, при който въпросната стая-алков участва в действието на филма, е, когато там – в разгара на напрежението около евентуалното
завръщане на Меланхолия – двете сестри провеждат следния, според мен решаващ за критическата преценка разговор. Ще го цитирам в цялост.
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Тя ще премине довечера. Джон е напълно спокоен.
Това теб успокоява ли те?
Да, разбира се. Джон изучава нещата. Винаги го е правил.
Земята е зла. Няма нужда да скърбим за нея.
Какво?
На никого няма да липсва.
А къде ще отрасне Лео?

(Пауза)
– Знам само, че... животът на Земята е зъл.
– Може да има живот някъде другаде.
– Не, няма.
– Как можеш да знаеш това?
– Защото знам неща.
– О, да, винаги си си въобразявала, че знаеш.
– Знам, че сме сами.
– Въобще не мисля, че можеш да знаеш това.
– Шестстотин седемдесет и осем... Бобената лотария.... Никой не позна броя
на бобените зърна в бутилката. Но аз го знам. Шестстотин седемдесет и
осем.
– Е, може би... Какво доказва това?
– Че знам неща. И когато казвам, че сме сами, значи сме сами.
Животът съществува само на Земята. И не задълго.
Ако до този момент зрителят се е колебаел дали тук не става въпрос най-вече за тежка психическа травма – меланхолия, която постепенно се развива
и екстериоризира, обективира в космическото събитие, като така разрешава
своята неспособност да се превъзмогне – сега вече, вероятно, е усетил едно
различно авторово намерение, което сочи към причини извън естествения психологически ред. Тринадесетата картина от Пролога, която очевидно е пространствено свързана с разговора посредством мултиплицираната от самото
естество на цитата семантика, подсказва, че тук имаме работа с нещо „отвъд”, някакво трансцендиращо ежедневието явление с неизяснен характер.
Погледнати от този момент назад, телеологично, множество детайли на филма
намират мястото си в привидно чисто естетическата мозайка на кинематографията. В последващите киноепизоди ставаме свидетели на събития, „обобщени” във визиите на Пролога: виждаме как в ужаса си Клер взима спящия Лео
на ръце и тича до изнемога през голф игрището, докато стига до невъзможната 19-а дупка под внезапно изсипалия се безмилостен град (картина 5), а зад
нея стълбовете излъчват нагоре електрическия си поток (10-а картина); как
Джъстийн стои под този порой с мокри коси и мъртъв поглед (1-ва картина);
как после сече клони в гората с малкия Лео (15-а картина) и вдигайки ботуша
си, изпод стъпката  панически излизат навън всякакви насекоми (картина 7).
Внезапният интерес от звездата Антарес (за която Джон съобщава, че е била
закрита от Меланхолия), космическите мъглявини, които се свързват с наблюдаването на горящите балони, желанието на всяка цена да напусне пределите
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Фигура 7. Балоните с пожелания

на имението и невъзможността на коня да прекоси моста, тревогата в библиотеката и вкусът на пепел – всичко това получава ново, пророческо звучене.
Образите от Пролога със своята странна нелогичност позволяват да бъдат
идентифицирани като пророчески видения. В такъв смисъл може да се открие
известна достоверност (освен модернистка претенция) и в наситеността на
картините от Пролога с културни референции, като цитати и псевдоцитати
от други автори – горящият храст и „Ловците в снега” (Тарковски), „Офелия”
на Миле30. Всеки визионер и пророк, в края на краищата, вижда своите пророчески видения в образите на своята собствена културна среда: старозаветният
Даниил вижда истукан, Иосиф тълкува фараоновия сън с тлъстите и дръгливите
крави и житните класове, Ездра вижда плачеща вдовица, Откровението на св.
ап. Иоан Богослов се дава в образи на животни, чудовища, природни катаклизми,
жертвеници и кадилници. Естествено би било пророческите визии на един модерен жител (на Джъстийн) да говорят през образите на собствения му символен
запас. Но най-вече – Джъстийн знае края. Той  бива припомнян от всеки объл
предмет и всяко поглеждане към небето: звездите, балоните, боровинките, от
кръглите орнаменти на прозорците, от посипващата се от небето суграшица31,
защото под един или друг образ тя вече го е „видяла”.32
Съвсем не е задължително казаното дотук да отменя същинската болезненост
на героинята. Напротив, то дава допълнителна дълбочина, допълнителен херменевтичен ракурс, който създава своя собствена дискурсивна рамка. Пророческото естество на знанието на Джъстийн само частично депатологизира
30

Градината с подрязаните дървета, която така силно напомня за Миналата година в Мариенбад (Resnais,
Alain, L’année Dernière à Marienbad, 1962), няма диегетична връзка – Триер игриво се възползва от случая, че
избраното от него имение има точно такъв тип паркова естетика, и съзнателно използва такава гледна точка,
с която недвусмислено да отдаде почит на майстора Ален Рене. Cf. White, Rob, ‘Interview With Manuel Alberto
Claro’, Film Quarterly, 65 (2012), 17–20.
31

Figlerowicz, Marta, ‘Comedy of Abandon: Lars von Trier’s Melancholia’, Film Quarterly, 65 (2012), 21–26.

32

На въпроса на ангела Уриил, който е проводник на видението му: „Какво ти е? Защо разумът ти и чувствата
на сърцето ти са смутени? От какво се смущаваш?”, пророк Ездра отвръща: „... видях, и още виждам онова, за
което не мога да разправя”; „видях, което не знаех, и чух, което не зная.” (3 Ездр. 10: 31-35).
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нейния образ.33 Тя също като меланхолика очаква края, но за разлика от него, тя
„знае”, че това е/ще е същинската фактичност. А краят се очаква от меланхолика, тъй като за разлика от обичайните ментални характеристики на скърбенето
(дълбоко болезнено униние, прекратяване на интереса към външния свят, загуба
на способността за любов, потискане на всяка активност), при меланхолията
е налице и снизяване на чувствата към себе си до степен на самообвинения и
кулминира в делюзионно очакване на наказание.34 Възможна е – и ние бихме могли
тук да сме свидетели на нещо подобно – идентификация на егото с оставения
обект. „Сянката на обекта пада върху егото” и отношението към него може да
става чрез специално заместване, сякаш то е обектът – изгубеният обект. По
този начин загубата на обекта се трансформира в загуба на егото и конфликтът между егото и любимата личност се превръща в „разлом между критическата активност на егото и егото като променено от идентификацията”.35 Ако
любовта към обекта се приюти в нарцистичната идентификация, тогава започва
да действа омразата върху този заместващ обект, той бива унижаван и страданието му носи наслада („Земята е зла”, „не бива да скърбим за нея”, „на никого
няма да липсва”).36 Болезнеността може да се привиди като обективирана в планетата със същото име, която застрашава земята-егото на Джъстийн.
Меланхолията, настоява на друго място Фройд37, е също така особено „зацикляне” в миналото на загубата, повтарянето му без припомняне, неспособност за
извършване на работата на паметта и съответно на работата на скърбенето38, която е необходима, за да се контекстуализира надеждата (нещо, на което
сме свидетели, макар по различен начин, в „Соларис”, „Огледалото” и „Дървото
на живота”). Меланхолията си не успяват да преодолеят и Клод Ридер („Обичам
те, обичам те”) и героят на „Платформа за излитане”, единият класически, а
другият – поради изтласканото знание за собствената си смърт.
Преодоляването на меланхолията според Фройд е напълно възможно да стане,
когато фиксацията на либидото към обекта отслабне – след като гневът се е
изразходил или пък обектът е бил изоставен като незаслужаващ си.
33
Shaviro, op. cit., p. 20, смята, че филмът отхвърля всяка „клинична обективност”, т.е., че тотално депатологизира депресивното състояние. Моето убеждение е, че „меланхолията” е там, само източникът е нетрадиционен. В полза на това говори и фактът, че за написването на сценария е повлияло мнението на терапевт,
който описва типичните симптоми на меланхолично поведение пред Триер: „депресивните и меланхолиците
действат по-спокойно при критични ситуации, докато „обикновените, щастливи” хора са по-склонни към паника. Меланхолиците са винаги готови за криза, те вече знаят, че всичко отива по дяволите.” Cf. Carlsen, Per Juul,
‘The Only Redeeming Factor Is the World Ending’, Film (Danish Film Institute), 2011 <http://www.dfi.dk/Service/
English/News-and-publications/FILM-Magazine/Artikler-fra-tidsskriftet-FILM/72/The-Only-Redeeming-Factor-isthe-World-Ending.aspx> [accessed 15 August 2015]
34

Freud, Sigmund Strachey, James, Freud, Anna, Strachey, Alix, Tyson, Alan, ‘Mourning and Melancholia’, in The
Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud ([London]: The Hogarth press and the
Institute of psycho-analysis, 1957), p. 244
35

Freud, op. cit., p. 249.

36

Freud, op. cit., p. 251.

37

Freud, Sigmund Strachey, James, Freud, Anna, Strachey, Alix, Tyson, Alan, ‘Remembering, Repeating and
Working-Through (1914)’, in The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, 19111913 (London: The Hogarth Press : The Institute of Psycho-Analysis, 1958), 150ff.
38
Cf. Opdebeeck, Hendrik, and Paul Ricoeur, ‘Can Forgiveness Heal?’, in The Foundation and Application of Moral
Philosophy: Ricoeur’s Ethical Order (Peeters Publishers, 2000), p. 34
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Рикьор след Фройд настоява, че макар миналото да не може да се промени, неговият товар може да бъде облекчен чрез работата на скърбенето и прошката,
сиреч меланхолията може да се преодолее, като се трансформира в скърбене и
прошка. Това е пътят към възстановяването на пълнотата на времевата продължителност – минало, настояще, бъдеще. Наличието на бъдеще – на хоризонт
на надежда – е онова, без което не може да има изцеление на паметта.
Болната памет на Джъстийн обаче е памет за бъдещето.
(Следва продължение)

110

2015 / брой

10 (107)

Венцеслав Николов е виолончелист и диригент, професор в Националната музикална академия. Автор е на няколко сборника с
разкази, импресии и пътеписи.

Венцеслав Николов

В МАНАСТИРА
„Знаеш ли – разказваше наскоро мой познат, – прекарах двете седмици заедно с
монасите бенедиктинци, много дисциплиниращо за духа. Чудесно е, всяка година
ще го правя вече. Манастирът е на брега на Дунава, ще ти изпратя телефона
и адреса...”
Отдавна ми се искаше да преживея същото. Преди години бях ходил в Мешеде,
градче в Германия, прочуто със стария бенедиктински манастир. След концерта,
както е обичайно, отидохме да хапнем в близкото ресторантче. На масата до
мен седна един от монасите, малко по-възрастен, любител на музиката. Поговорихме за програмата, за концертите, които е слушал. Помолих го да разкаже за
живота на братството: „Чувал съм, че в трапезарията не бива да се говори?” –
„О, да, мълчим, докато се храним, един от нас чете. Затова пък в неделя е разрешено да си приказваме, наричаме го колоквиум – и може да изпиеш една бира,
неделята е голям празник!.. Защо не ни гостувате няколко дни, да поживеете с
нас? Имаме стаи за гости.”
Годините минаваха, а аз все не успявах да осъществя намерението, всеки път,
когато минавах оттам, се случваше нещо – или бързах за концерт, или визата
изтичаше, или пари нямах...

*
А неочаквано се сбъдна друга моя мечта – да отида до Света гора.
Сутринта се наредихме на опашката в Уранополис и след малко, вече на корабчето, разглеждахме листа с разрешението да посетим Атон. На обратната страна на луксозния документ, поне на моя, беше отпечатана карта на полуострова.
А приятелят ми Х. е католик – неговата беше чисто бяла. Нищо, нали току-що
купихме в книжарницата подробна карта, навели глава над нея, се опитвахме да
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планираме нашето поклонничество, да вместим колкото може повече манастири в дните, за които беше визата. Ще започнем със Зограф, и двамата бяхме
единодушни, нали идвахме от България...
На пристана слязохме последни. Корабът свирна и се отдели от брега, запърпори
нататък. Помахахме след него, после сложихме раниците. Освен нас до водата
беше само групата ученици от София, която още по пътя ни направи впечатление с шумното си държане. Малко по-горе монасите товареха в затворено
камионче багажа, който пристигна с корабчето. „Искате ли да ви закараме?” –
поканиха ни. „Благодаря, ще походим, нали не е далеч?” Камионетката потегли
по черния път нагоре, изпуфтя на стръмнината, след това се скри зад завоя.
Тръгнахме след нея. Учениците все още се размотаваха на пристана. Слънцето
вече печеше, от жълтите храсти наоколо се носеше упойваща миризма. Пътят
вървеше стръмно нагоре, при един от завоите морето блесна за последен път,
огряно щедро от сутрешното слънце. Отдолу се чуха пискливи звуци. Погледнахме и се засмяхме, толкова чуждо на идиличната среда звучеше транзисторът:
„Деца – извинително каза австриецът.” – „И много невъзпитани – не се съгласи
българинът, – смятат, че всичко им е позволено. Със сигурност са ги предупредили, че не бива да носят радио, явно са от тези, които нищо не уважават.”
Отдръпнахме се встрани, докато мине групата, мълчаливо изслушахме обидните думи, които ни подхвърляха на български, мислейки, че не ги разбираме. Не
искахме да си разваляме деня. Учениците отминаха, отново настана тишина.
Даже птиците се обаждаха нарядко. Навлязохме в гора. По камъка се стрелна
уплашено гущерче. Наоколо нямаше никого. А и цялата природа изглеждаше девствена, излъчваше изначално спокойствие. Освен пътя нищо не издаваше намесата на човешка ръка. Продължавахме да се качваме. Зад един завой се оказахме
в подножието на внушителните манастирски стени. Някъде високо горе бяха
прозорчетата на килиите. От другата страна, в долината, течеше рекичка. На
отсрещния хълм се виждаха също постройки. Минахме през манастирската порта. Просторен двор, заобиколен отвсякъде с килии, стълбища, коридори. В част
от тях се живее, останалата е като че ли необитаема. В центъра е голямата
църква „Свети Георги”, отсреща другата. Както се полага, от един чучур тече
вода. Вече беше обед. Първо обядват монасите, после гостите. След това наоколо отново опустява. Почивка преди следобедната служба. Разписанието на
манастирския живот се спазва строго, вече хиляда години.
Клепалото заби. Монахът обикаляше двора и почукваше с чука по дъската. След
малко дойде и отвори църквата.
– Дали може да присъствам на службата? – поколеба се католикът.
– Че защо не? – учуди се православният. – Но ако искаш, ще попитам.
Приближих се любезно до монаха:
– Не, не, не! Католик, не! – замаха с ръце.
– Но нали...
– Не може! – с пламтящи очи отсече той.
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Върнах се при моя приятел:
– Жалко, беше грешка, кой ме биеше да казвам, че си католик? – съжалих. – Нали
не е написано на челото от какво вероизповедание е човек... Пък и нали Бог е
един!
– Нищо, аз ще си почина на пейката – успокои ме той. – Ти иди, после ще разказваш.
След службата ни показаха мястото, където се е намирала кулата. По време
на кръстоносните походи при едно от нападенията над манастира в нея са се
скрили оцелелите. Оттогава всеки ден до малкото паметниче се прави служба: за душите на монасите, отказали да преминат към католицизма и затова
изгорени от рицарите кръстоносци. Вече осемстотин години, събитието се е
случило в XIII век.

*
Това лято времето наистина беше отвратително. На картата на Германия се
виждаше, че и на юг вали все така проливно. Имах няколко свободни дни между
концертите, но от плановете ми за ходене в Алпите явно нищо нямаше да излезе. Може би сега беше моментът да поживея заедно с монасите, както ми препоръчваше моят познат? Намерих бележката с адреса, манастирът се намира
в Нидералтайх, това е в Бавария, не е далеч от Мюнхен. Аз и без това щях да
мина оттам, билетът за влака отдавна беше купен. Заседнах на телефона, бяха
ми казали да имам търпение, фратер Улрих, който отговаря за настаняването,
не винаги бил в стаята. Имах късмет, след петнайсетина минути се свързахме.
Изложих молбата си, попитах, мога ли да си донеса челото: „Виолончело? – питат отсреща – Хм.” – „Не вярвам да преча – бързам да кажа, – като свиря, слагам сурдина, но ако има проблем – добавям, – мога да дойда и без него.” Брат
Улрих отново изхъмка, изобщо разговорът се състоеше повече от междуметия
и продължително мълчание, но въпреки баварския, който определено ми създаваше трудност, накрая се споразумяхме. Е, моят имейл със заявката веднага се
върна обратно, грешно съм записал името, а телефонът повече не отговаряше.
Но нали има интернет, намирам в страницата на манастира още телефони и се
свързах с канцеларията: „Да, ще предадем на фратер Улрих – обещаха ми, – не
се безпокойте, направо идвайте”.
Чета за богатата история на манастира – започва някъде през IX век, през годините е преживявал периоди на богатство и възход, тогава е владеел земите
на почти цялата Бавария. Както е обичайно за тези ширини, след това е имало
и пожари, и грабежи, манастирът многократно е бил разоряван и разрушаван,
после отново изграждан... Сегашните сгради, както и църквата са сравнително
нови, на стотина години. Малко е останало от старите постройки, една от тях,
където преди са правели бирата, сега е преустроена в православна църква. В
нея служат същите бенедиктински монаси, но службата е източноправославна
(тук я наричат византийска), единствената разлика е, че е на немски. Идеята е
от двайсетте години на предишния век. При посещението си в манастира папа
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Пий XI я предложил – за да допринесе за сближаване на източната и западните
църкви.
За разлика от други манастири тук няма стени, една обикновена табелка съобщава, че се намираш на територията му. От отсрещното училище се изсипват
деца – междучасие е. Минавам през арката, която отделя – или свързва? – двата
двора, и пред мен се изправя катедралата. Както е обичайно в Германия, тя се
издига високо над околните сгради.
„Килията ми” е като хотелска стая, даже с баня. „На стената е графикът на
службите” – сочи фратер Улрих, като ми дава ключовете и специално ми обръща
внимание, че съм настанен над неговата канцелария, вероятно заради свиренето. Значи все пак е чул и разбрал всичко. „Е, да, но аз дойдох без челото, реших
да не усложнявам нещата” – казвам. На края на престоя си, докато чаках автобуса, се поздравих за идеята, дори и да го бях взел, нямаше да имам много време
за свирене. Утринната служба започва час и половина преди закуска; на обед – в
12 часа, отново сме в църквата, веднага след това тичаме в трапезарията. В
пет е следобедната служба, след вечерята отиваме заедно на литургията. Някъде около 9 часа има малко свободно време, но трябва да лягаш, за да станеш
навреме в шест. Можеш да избираш – или в едната църква, или в другата, като
източноправославното богослужение е по-дълго и винаги започва по-рано от католическото.
„Как искате да се храните – пита брат Улрих, – в трапезарията за гости или с
монасите?” – „С монасите – отговарям, – нали за това съм дошъл, само трябва да ми кажете правилата.” – „Хм, правилата! – махва той с ръка. – Там ще
видите.” – „И не ям месо – бързам да добавя, – това проблем ли е?” Отново
„хм”, придружено с любопитен поглед. „Е, все ще се оправя” – си мисля. Отиваме
в трапезарията, показва ми мястото, където ще седя, и с това инструктажът завършва. До следващата служба има още време. Бързам да видя Дунава,
тръгвам по улицата, за пет минути стигам до реката. Тук тя е още малка, на
отсрещния бряг се виждат къщи, училище. До там пътува корабче, превозва
минувачите. В момента ръми дъждец, малко след това се усилва. Скривам се в
беседката заедно със семейство колоездачи. Покрай Дунава на много километри
върви един от най-известните маршрути за велосипедисти в Европа. Кога ли ще
осъществя пътешествието, за което си мечтая от дете? Със завист разпитвам мъжа за пътя, за разстоянията, за възможностите за преспиване. Завалява
проливно, а и следобедната служба започва след малко. Сбогувам се и след няколко минути вече съм в храма, за начало избрах „византийската” служба, все
пак съм по-добре запознат. В църквата сме около десетина души, по средата на
службата влиза група ученици, тихо се нареждат до стената. Забелязвам, че аз
съм единственият православен. Постепенно започвам да различавам монасите,
всички са с черно расо, но сред „истинските” има голяма група участници от
курса – названието му може да се преведе като „Монах за кратко време”. Две
седмици живеят в манастира, запознават се с живота на монасите, участват
в литургията. Във времето между службите в църквата имат лекции по въпроси
на вярата. С някои от тях веднага си ставаме симпатични, тръгваме заедно за
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трапезарията. Вече са напреднали, научавам много, гледам от тях да не сбъркам,
нали и яденето също е ритуално действие. След молитвата храната се слага на
масата, всеки си сипва. За мое учудване самият абат си отваря една бира, а и
някои от курсистите си донасят от кухнята, значи не е толкова строго. За останалите на масата има кани с вода. Симпатичният послушник, който сервира,
вероятно африканец, току побутва към мен някоя чиния, като изразително ме поглежда. При месните поклащам глава и предавам нататък. Чудесно се разбираме
и без да говорим. През цялото време един от по-възрастните братя чете с малки паузи избраните за деня текстове. Накрая по знак от абата всички стават.
Чак на втория ден забелязах, че на излизане можеш да си вземеш и от купата
с плодове на изхода. Вече съм по-опитен, не губя излишно време, докато бързам
между зданията. Всичко е разчетено, не бива да се закъснява. Открих, че може
да се спести време – ключът за стаята отваря още няколко врати, в това число
и коридора, по който монасите влизаха с тържествена процесия в католическия
храм – начело с игумена се отправят първо към статуята на закрилника на манастира, след това се покланят пред олтара и се нареждат от двете му страни
за литургията. Не бях чувал преди това името на свети Пирмин, баварско име,
на него е наречена катедралата. (При телефонния ни разговор с фратер Улрих
много смешно го сбърках с думата „Термин” – срок, уговорка, среща на немски.)
Около неговата статуя, както обикновено, са изографисани сцени от житието
му. Интересен е замисълът на строителя на църквата: балконът, който опасва
стените, е прорязан от отвори, които свързват земния образ долу с райския
живот на светеца, изобразен на тавана.
Дните бързо минават. Вечерта, след последната служба, разглеждам томовете
в библиотеката. Брат З., един от курсистите, с когото се сближихме, ме запознава с правилата за ползване: „Всеки свободно може да взема книги, условието
е, като ги връща, да ги оставя на същото място”. Даже не се предполага, че
някой може да е некоректен, прегрешението е да не я сложиш на мястото и по
този начин да затрудниш братята!
„Не кради, не лъжи, не убивай... за това изобщо не става дума! – разказва З. за
днешната лекция. – Вечерната молитва е, за да си припомниш грешките през
деня. Молиш се да ти се простят греховете – ако си обидил брат, ако неволно
си казал лоша дума и си засегнал някого...”
Времето върви много бързо, трябва да лягаме. Рано сутринта има голяма литургия, празник е – денят на свети Пирмин, покровителя на манастира. „Жалко,
трябва да си тръгвам – сбогувам се след тържествената служба.” – „Хм – поглежда ме приятелски брат Улрих и разточително многословно добавя, – вече?..
Хм!”
Из Пътека от звуци
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МЕДИЕН ОБЗОР:
2015, ОКТОМВРИ – НОЕМВРИ
Във връзка с трагичните събития от 13 ноември 2015 г. всички материали,
включени в настоящия медиен обзор на Християнство и култура, са свързани с
бежанската криза в Европа и близкоизточните конфликти.

***
Библията и бежанците
„Християнските политици няма да го кажат, но според Библията е ясно: пуснете
бежанците, до последния човек”, пише (преди ноемврийските атентати в Париж) преп. Джайлс Фрейзър в Гардиън.1 „Нека да прекопаем зелените пояси около
градовете, да построим нови градове, да направим апартаменти в абатствата,
да превърнем храмовете във временни общежития, да вземем луксозните апартаменти на последния етаж, които сега се използват само за инвестиционни
съдове. Да, това може да промени характера на страната; а може и да не породи нужда от някакви драстични действия – кой знае? Но нека направим всичко,
което е необходимо за „добре дошли”. „Запазете, древни земи, пословичното
си великолепие, // дайте ми вашите уморени, вашите бедни, // вашите потиснати множества, които искат да дишат свободно, // сломените, отхвърлени
от бреговете ви, // пратете ми бездомните, подхвърлени до мен от бурята, //
аз вдигам факела до златната врата.” Да, когато Ема Лазарус създава тези
стихове, по-късно изписани върху Статуята на свободата, тя има предвид нас,
британците”, казва Фрейзър.
В продължение на години британските политици използват християнски послания
в предизборните си кампании. „Трябва да се гордеем, че нашата страна е християнска”, казва Дейвид Камерън през април 2015 г. Но не съществува никакъв
християнски аргумент за Европа като крепост, обградена от нова желязна завеса от бодлива тел, която да пази бедните тъмнокожи навън. Всъщност моралната рамка, към която британският премиер толкова често обича да се обръща, е
кристално ясна по отношение на съвършения приоритет на нашето задължение
към бежанците. Следва да се помни, че моралното въображение на еврейските
писания се определя от един народ на съкрушени бежанци, които бягат от политическо потисничество в Северна Африка и търсят нов живот за себе си –
свободен от бедност и жестокости. Отново и отново старозаветните писания
напомнят на читателите си да не забравят, че и те самите някога са били в
същото положение – и че етиката им трябва да бъде организирана около идеята
за дейна помощ, движена от чувство на задружност.
1

„Christian politicians won’t say it, but the Bible is clear: let the refugees in, every last one”, http://www.theguardian.co.uk (04.09.2015).
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Пасха, която най-напред се чества като подготовка в последния момент за
напускането на Египет (безквасен хляб – защото няма време за подквасване),
както и християнската Евхаристия, изградена върху нейните основи, не са нищо
по-малко от един призив за съпреживяване на тази изконна човешка солидарност
в лицето на екзистенциалния страх и несигурността. А когато евангелистът
Матей описва Иисус като дете бежанец, което бяга от деспотичния диктатор
в страната си – Ирод, не Асад – той напълно съзнателно препраща към старозаветния разказ в Изход.
Ако християнските политици изобщо имат някакво извинение, то е в понякога
злочестата реакция на църквите в сегашната ситуация. Наградата в това отношение се полага на католическия архиепископ на Будапеща, Петер Ердьо, за
когото казват, че забранил на унгарските католически храмове да подслоняват
бежанци. „Ако позволим това, ще се превърнем в трафиканти на хора”, твърди
Ердьо. А премиерът Орбан смята, че бежанците заплашват „християнската
същност на Европа”. Истината е точно обратната: хора като Орбан заплашват тази християнска същност. „Но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена?”, пита Иисус. Безсолната сол „нищо не струва, освен да се хвърли
вън и да се тъпче от човеците”. И точно това би следвало да се случи с т.нар.
„християнство” на Орбан.
„Затова хвала на Джъстин Уелби, който казва, че трябва да счупим бариерите,
да приветстваме странника и да го обичаме като самите себе си. Не, това не е
левичарско писане – това е библейска истина. И макар да не можем да извлечем
точни детайли по имиграционната политика от древните текстове, основните
принципи са ясни. И ако нашите политици не харесват тези основни принципи,
преди всичко те не би трябвало да се намятат с християнска пелерина.”

***
Око за око, зъб за зъб
Само няколко дена след атентатите в Париж Джайлс Фрейзър вече пише: „Трябва
да устоим на подтика да вземем око за око”2. И припомня схващането на антрополога Рене Жирар, според когото „насилието е форма на копиране, насилието
е заразно; то е като буен огън, който се храни от материалите, които трябва
да го потушат. Ти ме удряш – аз те удрям обратно; вие ни бомбардирате – ние
ви бомбардираме в отговор; каквото повикало, такова се обадило”. Трагичните
последствия на всичко това са, че с течение на времето сражаващите се все
повече започват да си приличат. Превръщат се във врагове близнаци, макар да
използват всички средства, за да покажат колко са различни помежду си. И все
пак те се държат един към друг по еднакъв начин: „Ислямска държава” казва, че
атаките в Париж са отмъщение за мюсюлманите, убити от французи; на свой
ред Франция обявява война; „Ислямска държава” сваля руски самолет с бомба; в
2
„After the Paris attacks we must resist the urge to claim an eye for an eye”, http://www.theguardian.co.uk
(19.11.2015).
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отговор руснаците бомбардират сирийски градове. В това модерно „око за око,
зъб за зъб” на нашата ядрена епоха вече могат да се чуят барабанните удари
на един бъдещ апокалипсис.
За Жирар древният „бушон” на безкрайно нарастващото насилие е религията – и
по-специално идеята за изкупителната жертва. Насилието нараства, достига връхната си точка и изведнъж враждуващите общности обръщат гръб на
пълното разрушение и се насочват към някаква невинна жертва, която се посочва като причина за пагубната вражда. След като насочват вниманието си
към жертвата, общностите временно се помиряват. Сякаш по магически начин
мирът идва като резултат от жертвоприношение. Това е малката неприлична тайна на религията: тя оправдава освобождаването на имитиращо насилие,
като го насочва към невинната жертва; прикрива това неморално насилие, като
го представя за нещо религиозно. От тази гледна точка религията не създава
насилие в такава степен, в каквато насилието създава религия. Жирар твърди,
че най-големият критик на религията в това отношение е „еврейският пророк
Иисус от Назарет”. Според Жирар Иисус преднамерено се поставя на мястото
на жертвата, за да успее да разкрие цялата порочност на механизма на изкупителната жертва. Той е разпънат, за да умре, и по този начин показва цялата
ужасяваща разрушителност на религията.
Има толкова много неща, с които човек да спори дотук. Каквито и да са били
намеренията на Иисус, той оставя Своето име на религия, основана на спомнянето за Неговата саможертва. Но своеобразното гледище на Жирар ни дава
неповторима възможност да погледнем на горещите събития около себе си: наистина, идеята, че ние си избираме невинни и уязвими жертви като средство за
намиране на някакво решение, е точно това, което вършат онези, които сочат
с пръст неугледните сирийски бежанци като виновници за трагедията в Париж.
Решението на Жирар предполага, че ние трябва да разчупим цикъла, като откажем да имитираме враговете си – да откажем да бъдем определяни от кръвожадния друг, да откажем да му връщаме според неговата мяра. Точно както
стори Антоан Лейри със своето съобщение до убийците на съпругата му – „Няма
да получите омразата ми”. Това вероятно е по-добър отговор от стиховете на
Марсилезата: „Напред, напред, // нека нечистата кръв // да напои браздите ни”.

***
Разрушаване на сгради и идеали
Малцина са чували подробности за Карятайн – отдалечен сирийски град, превзет
от бойците на „Ислямска държава” през август, от който после са отвлечени
десетки местни християни.3 Съвсем доскоро основната археологическа забележителност на града е изключително добре запазеният хиляда и петстотин
годишен манастир „Мар Елиан”, който през годините привлича постоянен поток
3

„IS destroys ideals as it destroys buildings”, http://www.economist.com (25.08.2015).
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от християнски и мюсюлмански поклонници, споделящи обща почит към гроба
на светеца в манастира. Изображения в социалните мрежи обаче доказват, че
светилището вече е напълно разрушено от новите господари на града.
Според специалистите щетите отиват отвъд физическото разрушаване на постройките. Унищожена е и „древната местна традиция на симбиоза между християни и мюсюлмани” от различни изповедания; унищожен е и проектът на проф.
Ема Лусли от Ексетърския университет за възстановяване на манастира като
център на гостоприемство и среща на поклонници с различна вяра. Първоначално тези планове са вдъхновени от о. Паоло дал Ольо, италиански йезиут, който
успява да реализира нещо подобно в манастира „Мар Муса” северно от Дамаск.
Насърчен от о. Паоло, сирийският католически свещеник Жак Мурад започва да
организира възстановяването на манастира в Карятайн. О. Паоло обаче е отвлечен от ислямистите през 2013 г., а о. Жак – през миналия май. Съдбата и на двамата духовници засега остава неизвестна. Проф. Лусли е запомнила Карятайн
като материално по-беден от други сирийски градове, но изключително богат на
„социален капитал” под формата на големи семейства и кланове, дълбоко свързани с местността и помежду си. Макар браковете между представители на различни религии да са рядкост, обществените и търговските отношения между
християни и мюсюлмани са процъфтяващи и много приятелски, отчасти поради
споделена почит към местните светци, светилища и исторически паметници.
За разлика от „Мар Муса”, където изключителните стенописи преди време привличат много чуждестранни посетители, Карятайн и „Мар Елиан” никога не са изглеждали като голяма бъдеща туристическа атракция. Но преди войната градът
привлича много сирийци, а след началото на конфликтите о. Жак предлага подслон на множество бежанци – повече мюсюлмани, отколкото християни. Всичко
това е съзвучно с неговия обет като член на общността „Ал Калил”, основана
от о. Паоло – „да приема външни посетители и да се отнася любезно с представителите на друга вяра”.
Повечето физически следи на начинанието в Карятайн вече са разрушени, а хората, които са свързани с тях, просто ги няма. Остава само идеалът, смята проф.
Лусли. Като цяло тази история рисува добър портрет на широките измерения на
трагедията, обхванала Сирия и региона.

***
„Ислямска държава” и британските университети
Защо мюсюлмани, родени, отгледани и образовани на Запад, биха се обърнали
към екстремизма?4 Въпросът учудва мнозина и действията на подобни младежи,
изглежда, нямат разумно обяснение. Това, което се недоглежда, е, че пропагандната машина на „Ислямска държава” много умно и ефективно намира място в
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„How the twisted ideology of Islamic State came to dominate British universities”, http://www.telegraph.co.uk
(25.11.2015).
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религиозния светоглед на младите мюсюлмани.
За последните две десетилетия поне две крайни течения успяват да се развихрят на Запад: първо, уахабизмът, здраво подкрепян от Саудитска Арабия и нейните проповедници, стипендиантски програми, схеми за финансова подкрепа на
джамии и книжарници. Паралелно с това популярност набира и една по-широка
ислямска идеология, един политически ислям, който се опитва да наложи точно
определена версия на шариата, характеризираща се с омраза към „упадъчните
западни общества” и копнеж за създаване на ислямска държава, където да бъде
възможно практикуването на „неопорочения и чист ислям”.
Основната част от последователите на тези течения са съсредоточени в...
университетските кампуси. Много често джамиите се смятат за люлки на
екстремизма, но това е неправилно – поколенията там нямат тесен контакт
с младежите. Именно в университетите те се запознават с идеологиите на
крайностите – и това е така вече от доста време. Днес нещата изглеждат
дори по-мрачно: тъй като се смятат за жертви, двете крайни течения почти
са се слели в едно и често си сътрудничат. Резултатът е, че вътрешноекстремистки диалог не съществува – фокусът попада единствено върху „другия”, т.е.
Западът и немюсюлманите. В реториката на съвременния ислямизъм Западът се
вижда като декадентско общество, лишено от всякакъв морал: всичко – от подслушването на телефони до педофилските скандали – се отдава на „западните
ценности”, на „корумпираната, неморална система на либералната демокрация”.
Същевременно ислямистите смятат онези мюсюлмани, които не приемат техните възгледи за халифата и физическото наказание, за отпаднали от исляма и
за приемници на Запада.
Когато такива възгледи преобладават в университетските кампуси и затварят
достъпа до всички други гледни точки, първите наранени са младите мюсюлмани,
които едва започват да изследват вярата си – понякога за първи път. Те биват
изложени на един суров поглед към света, на строга система от ислямски правила и на ограничения срещу общуване с всеки, който не е съгласен. Това оказва
огромно влияние върху начина, по който някои студенти мюсюлмани общуват
с други мюсюлмани и с немюсюлмани. В крайна сметка то поставя начало на
„одругостяване”, което приключва с нетолерантност и отчуждаване спрямо
плуралистичното британско общество. Съответно заражда се дълбоко усещане
за откъснатост: Западът, с неговата „морална извратеност”, се превръща в
чужда среда за онзи, който някога го е считал за свой дом.
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